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COMMISSION DE L'INTERIEUR, 
DE LA SECURITE, DE LA 

MIGRATION ET DES MATIERES 
ADMINISTRATIVES 

COMMISSIE VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN, 

VEILIGHEID, MIGRATIE EN 
BESTUURSZAKEN 

 

du 

 

VENDREDI 2 JUILLET 2021 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

VRIJDAG 2 JULI 2021 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.16 uur en voorgezeten door de heer Ortwin 

Depoortere. 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 16 et présidée par M. Ortwin Depoortere. 

 

Les textes figurant en italique dans le Compte rendu intégral n’ont pas été prononcés et sont la 

reproduction exacte des textes déposés par les auteurs. 

De teksten die in cursief zijn opgenomen in het Integraal Verslag werden niet uitgesproken en steunen 

uitsluitend op de tekst die de spreker heeft ingediend. 

 

01 Samengevoegde vragen van 

- Greet Daems aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De onenigheid in de regering over het 

'visitatierecht'" (55018905C) 

- Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De onenigheid 

binnen de Vivaldicoalitie over de woonstbetredingen" (55019522C) 

01 Questions jointes de 

- Greet Daems à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le gouvernement divisé sur le "droit de 

visite"" (55018905C) 

- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le désaccord au sein 

de la coalition Vivaldi en ce qui concerne les visites domiciliaires" (55019522C) 

 

01.01  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, ik heb deze 

vraag ingetrokken want die is vorige keer al behandeld. 

 

01.01  Greet Daems (PVDA-

PTB): Je retire ma question, le 

secrétaire d'État y ayant déjà 

répondu la dernière fois.  

 

De voorzitter: Misschien heeft mevrouw Van Camp nieuwe 

elementen. Ik wil haar alleszins niet het recht ontnemen om haar 

vraag te stellen. 

 

Le président: Mme Van Camp 

souhaite manifestement poser sa 

question malgré tout. 

 

01.02  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil mijn 

vraag behouden. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, er is vandaag ook een vergadering van 

het kernkabinet geweest en ik had graag een stand van zaken 

gekregen. Voor het overige verwijs ik naar de ingediende vraag. 

 

Een wettelijk verbod op het opsluiten van alle uitgewezen gezinnen 

met kinderen, een verplichte coronatest voor mensen in illegaal 

verblijf (wat wij al verschillende keren gevraagd hebben, maar wat u 

telkens afwees) en een wet op de woonstbetredingen (zoals onze 

partij ook al ettelijke keren naar voor heeft geschoven, zie ons 

01.02  Yoleen Van Camp (N-VA): 

La note sur la migration présentée 

récemment par le secrétaire d'État 

prévoit une interdiction légale de 

détention pour les familles ex-

pulsées avec enfants, un test de 

dépistage du coronavirus obliga-

toire pour les personnes en séjour 

illégal qui sont expulsées et une loi 

sur les visites domiciliaires qu'il 

appelle le "droit de visite". Ce 

dernier volet a immédiatement été 
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ingediende wetsvoorstel uit 2019). Dat zijn een aantal van de zaken 

die in uw migratienota staan die u op vrijdag 11 juni op de tafel van de 

regering heeft gelegd. Zowel Ecolo/Groen als PS waren er al wel als 

de kippen bij om de regeling rond de woonstbetredingen, of het 

visitatierecht zoals u het nu wil noemen, af te schieten. Wat de 

verplichte coronatest betreft voor mensen in illegaal verblijf, doet het 

mij plezier dat u hier eindelijk het nut van inziet, wat nochtans de 

voorbije maanden niet zo was toen ik u daar verschillende vragen 

over stelde. 

Op de commissie van 18 juni kreeg u een aantal vragen over dit 

dossier. U bleef op de vlakte en verwees naar de besprekingen die 

verder gezet zullen worden hier over. 

 

Wat is de laatste stand van zaken wat betreft de gesprekken rond uw 

migratienota? Heeft u dit al terug op de ministerraad gebracht? 

Bent u van plan om uw nota af te zwakken of gaat u het been stijf 

houden? 

Tegen wanneer wil u landen met deze migratienota? 

Als sommige regeringspartijen u de regeling rond de 

woonstbetredingen/visitatierecht niet gunnen, overweegt u dan om de 

detentie van alle uitgewezen gezinnen met kinderen terug in te 

voeren? 

U bent ondertussen 8 maanden bezig. Wanneer mogen we eindelijk 

wat wetsontwerpen van u verwachten die een strengere en kordate 

aanpak van illegaliteit inhouden, net zoals een strengere aanpak van 

criminele illegalen en illegalen die elk bevel om het grondgebied te 

verlaten naast zich neer leggen? 

Het doet ons plezier dat u nu wel een coronatest verplicht wil 

opleggen aan illegalen die uitgewezen moeten worden. Dit vraag ik 

hier nochtans al maanden en u was daar nooit geen voorstander van. 

Vanwaar de ommekeer? 

 

rejeté par Ecolo/Groen et le PS.  

 

Où en est cette note et quel est 

son échéancier? Quand des 

projets de loi prévoyant une 

approche plus dure seront-ils 

déposés? Quels éléments ont-ils 

amené le secrétaire d'État à 

changer sa position sur de test de 

dépistage obligatoire du corona-

virus, que nous réclamions avec 

insistance depuis longtemps? 

 

 

01.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Collega's, zoals mevrouw 

Daems zei, hebben we dit onlangs nog behandeld. Ik zal nog even 

wat informatie meegeven die sommigen misschien ontgaan is tijdens 

de vergadering van 18 juni. 

 

In de nota die ik aan de regering heb voorgelegd werd een geheel van 

wetgevende maatregelen voorgesteld om het aanklampende 

terugkeerbeleid op wetgevend vlak verder vorm te geven. Dat geheel 

van maatregelen moet binnen de regering besproken worden 

vooraleer ik het hier in de Kamer kan komen voorstellen. Als ik dit 

eerst openlijk zou bespreken, zou ik misschien gefrustreerd eindigen 

in een volgende legislatuur en dat ook ventileren. Ik zal de 

onderhandelingen voeren waar dat moet gebeuren, binnen de 

regering, met het grootste respect voor mijn partners in de regering. 

Dat zal dus niet in de media gebeuren. 

 

Mevrouw Van Camp, u moet mij geen woorden in de mond leggen die 

ik nooit uitgesproken heb, ik heb mij nooit voor of tegen een verplichte 

test uitgesproken. Ik heb de feiten steeds op een objectieve manier 

weergegeven en heb mij nooit laten verleiden om er mijn mening aan 

toe te voegen. Ik zit immers niet in de oppositie, ik heb beleid te 

voeren in een delicaat en gevoelig departement, waar men geen 

resultaten boekt door met de fanfare op kop meningen te delen. Dat 

weet uw partij inmiddels ongetwijfeld ook. 

 

De realiteit is dat een verplichte coronatest momenteel wettelijk niet 

01.03 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: La note contient des me-

sures législatives visant à donner 

une forme plus précise sur le plan 

législatif à la politique de retour 

proactive. Les négociations à ce 

sujet seront menées au sein du 

gouvernement.  

 

Je ne me suis jamais prononcé en 

faveur ou en défaveur d'un test 

obligatoire, j'ai toujours présenté 

les faits de façon objective. Léga-

lement, un dépistage obligatoire 

du coronavirus n'est pas possible 

pour le moment, mais nous y tra-

vaillons activement. 
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mogelijk is. Of ik hier verandering in wil brengen, hebt u al kunnen 

opmaken uit wat u in de media hebt gelezen. We werken daar in de 

regering zeer hard aan, op de juiste manier, en hopen zo resultaten te 

kunnen boeken. 

 

01.04  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

heb uw antwoord op 18 juni zeker gehoord maar zoals gezegd had ik 

graag een update gekregen. Ik maak uit uw antwoord op dat u uw 

wetsontwerpen inzake onder andere de woonstbetreding en de 

verplichte coronatest bij uitwijzing nog steeds niet op de tafel van de 

regering hebt kunnen leggen. Dat is voor mij duidelijk. 

 

Dat is het antwoord dat ik wenste, maar daardoor stemt het antwoord 

mij niet gelukkig. U hebt een eerste pakket maatregelen voorgelegd. 

De Europese richtlijn over de studentenmigratie is ondertussen wel al 

omgezet, maar behalve dat bent u bijna een jaar bezig en hebben we 

nog geen wetgevend initiatief van u mogen zien. U had wel heel wat 

plannen gemaakt en beloftes gedaan bij de voorstelling van uw 

beleidsnota. Vandaag horen we dat u het werk rond de 

woonstbetreding weer even in de koelkast hebt gestopt omdat 

verschillende van uw coalitiepartners dat niet steunen. Toen wij het 

voorstel hebben gedaan om de verplichte coronatest in te voeren bij 

een uitwijzing, omdat het belangrijk is in dat sluitend uitwijzingsbeleid, 

hebt u gezegd dat u daar geen werk van wilde maken. Als het nu op 

de tafel van de regering ligt, doet ons dat zeker plezier. Net als bij de 

woonstbetreding, of het visitatierecht, zoals u het hebt gedoopt, 

moeten we jammer genoeg vaststellen dat uw poging gestrand is, nog 

voor dit op tafel kwam, door uw coalitiepartners die er niet van willen 

weten. Hopelijk kan u er in de komende weken of maanden dan toch 

nog werk van maken. We zullen dat zeker blijven opvolgen. 

 

01.04 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Au bout d'un an, seule la directive 

européenne sur la migration estu-

diantine a été transposée. Pour le 

reste, aucune initiative législative 

ne nous a encore été soumise. Je 

constate que plusieurs partis de la 

coalition ne soutiennent pas les 

textes que le secrétaire d'État 

soumet au gouvernement. Nous 

espérons qu'il pourra s'y atteler à 

brève échéance.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het seksueel 

geweld bij verzoekers om internationale bescherming" (55019077C) 

02 Question de Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La violence à 

caractère sexuel subie par les personnes demandant une protection internationale" (55019077C) 

 

02.01  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, op 

15 juni publiceerde de UGent een studie over seksueel geweld in 

België, onder andere tegen verzoekers om internationale 

bescherming. Wat blijkt? Maar liefst 61 % van de ondervraagden 

maakten seksueel geweld mee in de afgelopen 12 maanden. Bij 8 % 

hiervan gaat het om een poging tot verkrachting. Opmerkelijk is het 

aandeel dat mannen hebben in de statistieken. In tegenstelling tot 

algemene onderzoeken zijn mannelijke vluchtelingen vaker het 

slachtoffer van seksueel geweld, vooral lichtere vergrijpen. 

Vrouwelijke vluchtelingen zijn dan weer vaker slachtoffer van de 

zwaarste seksuele vergrijpen, wat vergelijkbaar is met de algemene 

bevindingen. 

 

De cijfers over de verwerking van dergelijke traumatische 

gebeurtenissen zijn even erg, zo niet erger. Maar liefst 62 % sprak 

nooit over het seksueel geweld dat ze meemaakten. Slechts twee 

personen zochten formele hulp en niemand rapporteerde feiten bij de 

politie. Die bevindingen drukken ons met de neus op het feit dat 

vluchtelingen zeer kwetsbaar zijn. 

02.01 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Il ressort d'une étude de l'UGent 

que pas moins de 61 % des 

personnes demandant une pro-

tection internationale ont été 

confrontées au cours des douze 

derniers mois à des faits de violen-

ce sexuelle. Il ressort également 

de cette étude que les réfugiés 

masculins sont plus souvent 

victimes de ce type de violences 

que les hommes dans la popu-

lation générale. Plus inquiétant 

encore: deux victimes seulement 

ont cherché de l'aide formelle et 

aucune d'entre elles ne s'est 

adressée à la police. 

 

Le secrétaire d'État est-il au 
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Erkent u het probleem? Wat hebt u sinds uw benoeming al 

ondernomen om die kwetsbare groep te beschermen? 

 

Acht u hun bescherming in België voldoende bij het indienen van een 

klacht? 

 

Waarom denkt u dat verzoekers om internationale bescherming 

hierover niet rapporteren bij de politie? 

 

courant de ce problème? Quelles 

initiatives a-t-il déjà prises pour 

mieux protéger ce groupe vulné-

rable? Les personnes réfugiées 

victimes de violences sexuelles 

bénéficient-elles d'une protection 

suffisante? Pourquoi les person-

nes demandant une protection 

internationale ne portent-elles pas 

plainte auprès de la police? 

 

02.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: De cijfers uit de studie van de 

UGent zijn inderdaad problematisch en wij moeten absoluut werk 

maken van de vermindering ervan. 

 

Verzoekers om internationale bescherming lopen geenszins risico 

wanneer ze een klacht indienen bij de politie. Uiteraard hebben velen 

van hen weinig vertrouwen in openbare diensten en instanties als de 

politie. Dat is niet onlogisch, gezien hetgeen velen van hen hebben 

meegemaakt in hun thuisland of op hun route naar België. Daarom is 

het belangrijk om asielzoekers te blijven sensibiliseren inzake 

gelijkheid van mannen en vrouwen, de politie als betrouwbare 

instantie en de rechten als slachtoffer. In de opvangcentra wordt 

hieraan gewerkt via individuele begeleiding, projecten zoals R-sense 

met vormingen voor bewoners, de publicatie van informatie in veertien 

talen op de website fedasilinfo.be en via sancties voor bewoners 

wanneer ze de in het opvangcentrum geldende regels schenden. De 

veiligheid van vrouwen in de opvangcentra moet te allen tijde 

gegarandeerd zijn. 

 

Ook kunnen bijvoorbeeld een buddy of de toegang tot een psycholoog 

helpen om openheid te creëren om over een bepaalde gebeurtenis te 

praten. U mag erop rekenen dat ik hierop samen met mijn diensten 

zal blijven inzetten. Iedereen verdient bescherming tegen seksueel 

geweld, wat de verblijfsstatus ook is. 

 

02.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Les personnes demandant 

une protection internationale ne 

s'exposent à aucun risque si elles 

portent plainte auprès de la police 

mais bon nombre d'entre elles ont 

sans doute peu confiance dans 

des instances comme la police. 

C'est pourquoi nous devons con-

tinuer à les sensibiliser et tenter de 

les convaincre que la police 

constitue une instance fiable et 

qu'elles-mêmes ont certains droits 

en tant que victimes. Dans les 

centres d'accueil, on se livre à ce 

travail de sensibilisation, par le 

biais notamment d'un accom-

pagnement adéquat, de forma-

tions, de la publication sur le site 

internet d'informations dans plu-

sieurs langues et de sanctions à 

l'égard des résidents qui violent 

les règles. Dans les centres d'ac-

cueil également, la sécurité des 

femmes doit être garantie.  

 

La personne qui peut s'adresser à 

un buddy ou consulter un psycho-

logue pourra plus facilement s'ex-

primer à propos de certains évé-

nements. 

 

Je continuerai de m'engager à cet-

te fin car chacun mérite d'être pro-

tégé contre les violences sexu-

elles, et ce, quel que soit son sta-

tut en matière de séjour. 

 

02.03  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

dank u voor uw antwoord. 

 

Ik ben blij dat er sensibiliseringscampagnes zijn opgezet. Ik zal het 

thema blijven opvolgen. De cijfers zijn problematisch en het valt nog 

te bezien of de sensibiliseringscampagnes hun werk zullen doen. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
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De voorzitter: Aangezien mevrouw Gilson niet aanwezig is, vervalt haar vraag nr. 55019094C. 

 

03 Samengevoegde vragen van 

- Dries Van Langenhove aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

verlenging/hernieuwing van de Turkijedeal" (55019342C) 

- Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De EU-investering 

van 3 miljard euro voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije" (55019520C) 

03 Questions jointes de 

- Dries Van Langenhove à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La prolongation/le 

renouvellement de l'accord avec la Turquie" (55019342C) 

- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'investissement 

européen de 3 milliards d'euros pour l'accueil de réfugiés syriens en Turquie" (55019520C) 

 

03.01  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de staatssecretaris, ik ben er nog niet geraakt wegens een ongeval op 

de autosnelweg en sta momenteel aan een tankstation. Om die reden 

zou ik graag willen verwijzen naar mijn schriftelijk ingediende vraag. 

 

Geruime tijd was er reeds sprake van de vernieuwing van de 

'Turkijedeal'. Ondertussen zouden de Europese staats- en 

regeringsleiders hun goedkeuring hebben gehecht aan een nieuw 

miljardenpakket voor de opvang van Syriërs in Turkije. Daarnaast zou 

ook geld voorzien zijn voor landen zoals Libanon en Jordanië. Tot 

2024 zou het in totaal gaan om een bedrag van 5,7 miljard euro, 

waarvan 3,5 miljard voor Turkije. 

 

Op aansturen van (onder meer) de afscheidnemende Duitse 

Bondskanselier Angela Merkel zou bovendien van start worden 

gegaan met de  uitbreiding van de bestaande douane-unie. 

 

Kan u bevestigen dat de Europese lidstaten hun goedkeuring hebben 

gegeven aan bijkomende steun aan Turkije ten belope van 3,5 miljard 

euro? 

Wat is het financiële aandeel van de lidstaten – en dan in het 

bijzonder van België – in deze operatie? 

Bij de start van de deal in 2016 werd het grootste deel van de 

geldmiddelen niet rechtstreeks aan de Turkse overheid overgemaakt. 

Turkije heeft er in het verleden echter steeds op aangedrongen zélf 

zeggenschap te krijgen over de besteding van het geld. In welke mate 

werd hieraan toegeven? Hoe, via welke kanalen en voor welke 

doeleinden zullen de miljarden besteed worden? 

De oorspronkelijke deal uit 2016 voorzag dat voor elke illegaal in 

Griekenland gearriveerde Syriër die naar Turkije werd teruggestuurd 

er één via de legale naar Europa zou worden gehaald. In de praktijk 

bleek deze 1:1-regel niet te functioneren. Sinds 21 maart 2016 

werden in het kader van de Turkijedeal in totaal 2140 illegale 

migranten teruggestuurd, terwijl in dezelfde tijdsspanne niet minder 

dan 29.427 personen vanuit Turkije naar Europa werden 

overgebracht. Wat gaat er gebeuren om deze wanverhouding recht te 

zetten? Blijft het 1:1-principe gehandhaafd Zal het 1:1-principe bij 

uitbreiding ook gelden voor niet-Syriërs (zoals bijvoorbeeld 

Afghanen)? 

Klopt het dat er een begin wordt gemaakt van gesprekken over de 

uitbreiding van de bestaande douane-unie? Welke concrete 

toezeggingen en beloftes werden ter zake gedaan? 

In het verleden heeft Turkije met de regelmaat van een klok 

aangedrongen op het afschaffen van de visumplicht voor Turkse 

03.01 Dries Van Langenhove 

(VB): Concernant l'accueil de 

Syriens, les États membres euro-

péens auraient semble-t-il approu-

vé un nouvel accord avec la 

Turquie, le Liban et la Jordanie à 

concurrence de 5,7 milliards 

d'euros dont 3,5 milliards pour 

Ankara. Cet accord serait en 

vigueur jusqu'en 2024.  

 

Ces informations sont-elles 

exactes? Quelle est la part de la 

Belgique? Comment, par le biais 

de quels canaux et à quelles fins 

ces milliards d'euros seront-ils 

affectés? Comment s'y prendra-t-

on pour remédier au déséquilibre 

entre les migrants en situation 

irrégulière qui seront transférés 

vers l'Europe et ceux qui sont 

renvoyés? L'ancien principe "un 

pour un" sera-t-il maintenu et sera-

t-il également étendu aux non-

Syriens? Des discussions ont-elles 

été entamées concernant l'exten-

sion de l'union douanière exis-

tante? Quelles concessions ont-

elles été faites en la matière? 

Qu'en est-il de la demande sans 

cesse réitérée de la Turquie pour 

que l'obligation de visa soit 

supprimée pour les ressortissants 

turcs?  
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staatsburgers. Overweegt de EU - in het kader van een hernieuwde 

deal - stappen in die richting? 

 

03.02  Yoleen Van Camp (N-VA): Ook ik wens te verwijzen naar mijn 

schriftelijk ingediende vraag, mijnheer de voorzitter. Ik sta niet aan 

een tankstation (vrolijkheid). 

 

Op 25 juni heeft de Europese Unie beslist om nog eens drie miljard 

euro te investeren in de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije. 

 

Daarnaast werd er ook gesproken over op maat gemaakte 

actieplannen voor migratielanden. Ik citeer hier een stukje uit het 

persbericht van de Europese Unie: “Om het verlies aan 

mensenlevens te voorkomen en de druk op de grenzen van Europa te 

doen afnemen, zullen wederzijds voordelige partnerschappen met de 

herkomst- en transitlanden worden op gezet en zal de samenwerking 

worden opgevoerd", lezen hun conclusies. Er wordt voor een 

"pragmatische, flexibele en op maat gemaakte aanpak gekozen." 

 

De EU investeert nu opnieuw enorm in de opvang door een derde 

land, namelijk Turkije, maar hoe zit het met de investeringen voor een 

sterker terugkeerbeleid? 

Wat de “op maat gemaakte" aanpak betreft, blijkt er van 

visumsancties nu precies geen sprake meer, maar gaat het ineens 

over partnerschappen. Hoe zit het met deze visumsancties? 

 

03.02 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le 25 juin, l'Union européenne a 

décidé d'encore investir 3 milliards 

d'euros dans l'accueil de réfugiés 

syriens en Turquie. Il a également 

été question de plans d'action sur 

mesure pour les pays d'immi-

gration, dans le cadre desquels 

des partenariats mutuels avanta-

geux seront mis sur pied avec les 

pays d'origine et de transit. Il serait 

opté pour "une approche prag-

matique, souple et conçue sur 

mesure".  

 

Qu'en est-il des investissements 

dans une politique de retour éner-

gique? Qu'en est-il des sanctions 

en matière d'octroi de visa dans 

ces pays partenaires? 

 

 

03.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: In maart 2016 hebben de 

Europese Unie en Turkije een gezamenlijke verklaring aangenomen 

waarin beide partijen toezeggingen doen om de irreguliere 

migratiestromen van Turkije naar Europa tegen te houden. De 

Europese Unie heeft hiertoe een ad hoc financieel mechanisme i het 

leven geroepen, namelijk de vluchtelingenfaciliteiten voor Turkije, 

kortweg de FriT (Facility for Refugees in Turkey). Deze faciliteit 

bestond uit twee schijven van 3 miljard euro, deels gefinancierd met 

de Europese begroting en deels door de lidstaten. 

 

België nam deel via de algemene bijdrage aan de Europese Unie. 

Vandaag is 4,1 miljard euro daarvan effectief uitbetaald. De laatste 

projecten zullen medio 2025 voltooid zijn. Ik wil er ook op wijzen dat 

deze fondsen niet rechtstreeks aan de Turkse staat worden uitbetaald 

maar worden aangewend in de vorm van projecten uitgevoerd door 

ngo's en internationale organisaties die nauwgezet door de Europese 

Commissie worden gecontroleerd. In bepaalde omstandigheden 

ontvangt ook de Turkse overheid een terugbetaling voor de gemaakte 

kosten. Dit systeem zal vermoedelijk niet veranderen, net zo min als 

de één-op-éénregel. 

 

De staats- en regeringsleiders vroegen de Europese Commissie 

eerder al om een voorstel te doen voor het voortzetten van de 

financiële steun aan Syrische vluchtelingen die worden opgevangen in 

Turkije, Jordanië en Libanon. Dit gebeurt naar verwachting nog deze 

zomer. 

 

Op de Europese Raad van juni is nog geen beslissing genomen over 

de nieuwe financiering van de faciliteiten. Wel formuleerde de 

Europese Commissie al een aantal ideeën. Binnen de marges van de 

middelen die in het meerjarig financieel kader reeds waren voorzien 

voor de externe actie van de Europese Unie kunnen fondsen ter 

03.03 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: L'Union européenne et la 

Turquie ont fait, en mars 2016, 

une déclaration commune afin de 

mettre fin aux flux migratoires 

irréguliers depuis la Turquie vers 

l'Europe. 

 

L'UE a élaboré à cet effet un 

mécanisme ad hoc: le mécanisme 

Facility for Refugees in Turkey ou 

FRiT. Ce mécanisme est constitué 

de deux tranches de 3 milliards 

d'euros, financés partiellement par 

le budget européen et par-

tiellement par les États membres. 

La Belgique a contribué à ce 

financement par le biais de sa 

contribution générale à l'UE. Un 

montant de 4,1 milliards d'euros a 

été effectivement versé à ce jour. 

Les derniers projets devraient 

s'achever en 2025. Les fonds sont 

affectés au financement de projets 

émanant d'ONG et d'organisations 

internationales placées sous le 

contrôle strict de la Commission 

européenne. Dans certains cir-

constances, les frais des autorités 

turques sont remboursés. Ce sys-

tème ne devrait normalement pas 

changer, ce qui est également le 
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beschikking worden gesteld voor de opvang van vluchtelingen in de 

regio, ten belope van zo'n 5,7 miljard euro, waarvan concreet zo'n 3,5 

miljard euro zou worden besteed aan programma's in Turkije. Daar 

worden nog steeds zo'n 4 miljoen vluchtelingen opgevangen. 

 

Het is dus in het belang van deze vluchtelingen maar ook in het 

belang van de controle van de migratiestromen naar Europa dat we er 

mee voor zorgen dat Turkije hen op een kwaliteitsvolle manier kan 

opvangen. We vinden opvang in de regio allemaal zeer belangrijk, en 

daarom moeten we er ook de kwaliteit van verzekeren. 

 

Op de Europese Raad is evenmin gesproken over de liberalisering 

van de visa voor Turkije. Voor uw vraag over de douane-unie verwijs 

ik u door naar de minister van Buitenlandse Zaken. 

 

Mevrouw Van Camp, de terugkeersamenwerking staat hoog op de 

agenda van de Commissie. De nood om vooruitgang te boeken, wordt 

door alle lidstaten gedragen. 

 

Het mechanisme onder artikel 25a van de Visumcode werd 

geactiveerd. De Commissie voert diplomatieke gesprekken met een 

aantal lidstaten die niet of onvoldoende aan de terugkeer meewerken. 

De Commissie zal dan ook voorstellen formuleren op basis van de 

resultaten van deze gesprekken. Op basis van dit mechanisme 

kunnen visummaatregelen worden genomen, zowel positief als 

negatief. 

 

Ik heb in deze commissie ook al eens gezegd dat de deadline het 

einde van het politieke jaar is. Dat is op federaal niveau, maar ook op 

Europees niveau zeer binnenkort. Wij volgen dit van zeer nabij op om 

ervoor te zorgen dat Europa de druk blijft opvoeren die ze zelf heeft 

aangekondigd. 

 

Binnen de Raad zijn alle lidstaten het erover eens dat de EU een 

grotere rol kan en moet spelen in de terugkeersamenwerking. Om 

een dergelijke samenwerking te realiseren, wordt uitgegaan van een 

breed en duurzaam partnerschap met de derdelanden, waarvan 

terugkeerrelaties een integraal onderdeel zijn. 

 

Ik zie niet wat daar controversieel aan is, want we streven naar goede 

relaties met de derdelanden, opdat ze aan de terugkeer zouden 

meewerken. Het inzetten van het visumbeleid na evaluatie van die 

partnerschappen lijkt mij dan ook een goede zaak. 

 

Een nog veel betere zaak zou uiteraard zijn dat wij op Europees 

niveau over de readmissieakkoorden zouden kunnen onderhandelen 

in de plaats van met alle 27 lidstaten apart. Dat verzwakt de positie 

van de EU en de lidstaten. 

 

Een van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe migratiepact is 

een antwoord te bieden op de terugkeerproblemen. Daartoe heeft de 

Europese Commissie een waaier aan voorstellen gedaan, zowel op 

operationeel als op regelgevend vlak, die zowel de interne als de 

externe dimensie van het verwijderingbeleid beogen. 

 

De terugkeer moet sneller en efficiënter, ook dankzij de 

ondersteuning van Frontex, het ontwikkelen van stevige 

partnerschappen met derdelanden en het gebruik van hefbomen, 

cas de la règle 1:1. 

 

Les chefs d'État et de gou-

vernement ont demandé précé-

demment déjà à la Commission 

européenne de formuler une pro-

position pour la poursuite de l'aide 

financière aux réfugiés syriens pris 

en charge en Turquie, en Jordanie 

et au Liban. La décision devrait 

intervenir cet été encore. 

 

Lors du dernier Conseil européen, 

aucune décision concernant un 

nouveau financement des facilités 

n'a encore été prise. L'on envisage 

la création de fonds pour l'accueil 

de réfugiés dans la région à 

hauteur de 5,7 milliards d'euros, 

dont 3,5 milliards d'euros pour des 

programmes en Turquie, où quel-

que 4 millions de réfugiés sont 

encore accueillis. Il est de l'intérêt 

de chacun que nous fassions en 

sorte que la Turquie puisse con-

tinuer à accueillir les réfugiés dans 

des conditions décentes.  

 

Il n'a pas été question au Conseil 

européen de la libéralisation des 

visas pour la Turquie. En ce qui 

concerne l'union douanière, je 

vous renvoie vers la ministre des 

Affaires étrangères.  

 

La coopération sur le plan des 

retours constitue un sujet priori-

taire pour la Commission. Le 

mécanisme prévu à l'article 25a du 

Code des visas a été activé et la 

Commission mène des entretiens 

diplomatiques avec les États 

membres qui ne collaborent pas, 

ou pas suffisamment, à la politique 

des retours. Sur la base de ces 

entretiens, la Commission formu-

lera des propositions et des me-

sures en matière de visas pourront 

être prises, qu'elles aillent dans un 

sens positif ou négatif. L'échéance 

prévue correspond à la fin de 

l'année politique.  

 

Tous les États membres sont 

d'accord pour dire que l'Union 

européenne peut, et doit même, 

jouer un rôle plus important dans 

la coopération sur le plan des 
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indien dat nodig blijkt te zijn, om onze landen tot samenwerking te 

bewegen op het vlak van readmissie. 

 

De Europese Unie mikt eveneens op het uitbouwen van een echt 

terugkeerbeleid met de benoeming van een adjunct-operationeel 

directeur voor de terugkeer bij Frontex, de aanwijzing van een 

Europese terugkeercoördinator bij de Europese Commissie en het 

opzetten van een netwerk op hoog niveau rond terugkeer. 

 

De Europese Commissie heeft trouwens recent, met name in de 

maand april 2021, al haar eerste strategie voor de vrijwillige terugkeer 

en re-integratie gepubliceerd. De problematiek krijgt dus eindelijk de 

nodige aandacht op Europees niveau, wat een goede zaak is. De 

kwestie is immers al lang, veel te lang, een pijnpunt op Europees en 

Belgisch niveau. 

 

retours, en partant du principe d'un 

partenariat large et durable avec 

les pays tiers. Nous voulons 

entretenir de bonnes relations 

avec ces pays afin qu'ils colla-

borent aux retours. Une politique 

des visas élaborée après éva-

luation des partenariats constitue 

dès lors une piste intéressante. 

Toutefois, il serait encore nette-

ment mieux que les accords de 

réadmission puissent être négo-

ciés à l'échelon européen plutôt 

qu'avec chacun des 27 États 

membres séparément. 

 

Un objectif clé du nouveau pacte 

migratoire est de répondre aux 

problèmes de retour. À cette fin, la 

Commission européenne a pré-

senté une série de propositions 

opérationnelles et réglementaires. 

Les retours doivent se faire plus 

rapidement et plus efficacement 

grâce également au soutien de 

Frontex, à des partenariats solides 

avec les pays tiers et à des leviers 

permettant à nos pays de co-

opérer en matière de retour et de 

réadmission. L'Union européenne 

a également nommé un directeur 

opérationnel adjoint chargé des 

retours au sein de Frontex, elle a 

désigné un coordinateur européen 

en charge des retours à la Com-

mission européenne et a mis en 

place un réseau axé sur les re-

tours. La Commission européenne 

a déjà publié sa première stratégie 

en matière de retour volontaire et 

de réintégration en avril 2021. Il 

est clair que l'Union européenne 

accorde enfin à cette question 

toute l'attention qu'elle requiert. 

 

03.04  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de staatssecretaris, niet de deal an sich is controversieel, wel de 

voorwaarden. 

 

Wij zijn uiteraard een grote voorstander van opvang in eigen land en 

in eigen regio, wanneer dat kan. Op die manier loopt het echter heel 

vaak fout. 

 

Wij merken dat de gemaakte afspraken vooral worden nagekomen 

door de Europese Unie maar veel minder door Turkije zelf. De deal 

wordt helaas gebruikt als een chantagemiddel, zoals wij in het 

verleden hebben gezien. Er zijn te weinig garanties bij de nieuwe 

onderhandelingen om dat in de toekomst te voorkomen en ervoor te 

03.04 Dries Van Langenhove 

(VB): Ce n'est pas l'accord en soi, 

mais l'ensemble des conditions qui 

sont controversées. L'accueil des 

réfugiés si possible dans leur 

propre pays et leur propre région 

pose très souvent problème. Les 

accords sont principalement res-

pectés par l'UE, mais beaucoup 

moins par la Turquie. Même si 

l'accord dit "un pour un" demeure 

inchangé, il n'est déjà plus 

respecté.  



CRIV 55 COM 535 02/07/2021  

 

CHAMBRE-3E SESSION DE LA  55E LEGISLATURE 2020 2021 KAMER-3E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

9 

zorgen dat zulks niet meer kan gebeuren. 

 

Ik hoor u graag stellen dat er zogezegd niets verandert aan de één-

op-éénafspraak. Die afspraak wordt echter nu al niet nagekomen. 

Opnieuw zijn er niet voldoende voorwaarden dat ze in de toekomst in 

tegenstelling tot vandaag wel zal worden nagekomen. 

 

Uw verwijzing naar de minister van Buitenlandse Zaken voor de 

douane-unie is spijtig. Het gaat hier duidelijk om een packagedeal. Ik 

vermoed dat u bij die onderhandelingen ook wel betrokken zal zijn of 

tenminste daarvan op de hoogte bent gebracht. 

 

Ten slotte, u verwijst opnieuw heel veel naar het immigratiepact en u 

maakt heel veel beloftes. Wij zijn ondertussen echter toch al enige tijd 

ver in uw mandaat van staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Van 

die beloftes hebben wij jammer genoeg nog maar weinig 

geconcretiseerd gezien. 

 

 

Il est regrettable que le secrétaire 

d'État renvoie à la ministre des 

Affaires étrangères en ce qui 

concerne l'union douanière, étant 

donné qu'il s'agit clairement d'un 

accord global auquel le secrétaire 

d'État est vraisemblablement aussi 

associé.  

 

Quant à toutes les belles pro-

messes au sujet du pacte migra-

toire, rares sont encore celles qui 

ont été réalisées. 

 

 

03.05  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

maak, in alle eerlijkheid, dezelfde analyse als de heer Van 

Langenhove: u doet heel veel beloftes en geeft altijd heel lange 

antwoorden met heel veel woorden, maar heel weinig daden, waar wij 

nochtans echt op zitten te wachten. 

 

Wat de terugkeer betreft, verwijst u al maanden naar gesprekken die 

aan de gang zijn en voorstellen die zeer binnenkort zullen komen, 

maar ik heb daar tot nu toe nog niets van gezien. U beaamt nu weer 

dat u daar ook op zit te wachten. Ik vind dat problematisch, want u 

blijft wel naar Europese oplossingen zoeken en daarop wachten. Dat 

geldt ook inzake de readmissie. Het is zeker een nobel doel om dat 

met verschillende landen te doen, maar als dat er niet komt, lijkt het 

mij toch nuttig om dat nationaal op te starten en er zo voor te zorgen 

dat wij niet met niets achterblijven en dat ons terugkeerbeleid niet nog 

meer in het slop belandt dan vandaag het geval is. 

 

Ik begrijp niet waarom u daarop blijft wachten en niet ondertussen uw 

verantwoordelijkheid neemt om zelf nationaal de nodige akkoorden te 

proberen sluiten. Ik hoop dat u gelijk hebt en dat er binnenkort nog 

iets volgt vanuit Europa. Ik kom daar in een latere vraag op terug, 

want voorlopig komt er alleszins niet veel van in huis en u lijkt nog de 

enige te zijn die in de Europese oplossing blijft geloven. 

 

03.05 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Je vois moi aussi un secrétaire 

d'État qui promet beaucoup et 

parle bien mais ne fait pas grand 

chose. Le retour fait l'objet de 

discussions depuis des mois mais 

je n'ai encore rien vu des pro-

messes qui ont été faites. Voilà qui 

pose problème. Organiser la 

réadmission avec d'autres pays 

constitue également une bonne 

idée, mais si elle tarde à être mise 

en œuvre, il me semblerait tout de 

même opportun de démarrer déjà 

le processus au niveau national. 

Je ne comprends pas ces ater-

moiements.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Samengevoegde vragen van 

- Ben Segers aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De regularisatieprocedure" 

(55019407C) 

- Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Illegale 

hongerstakers op de campussen van de VUB en de ULB" (55019521C) 

- Vanessa Matz aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De hongerstaking van 

sans-papiers in Brussel" (55019551C) 

- Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De hongerstaking in de 

Begijnhofkerk" (55019579C) 

04 Questions jointes de 

- Ben Segers à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La procédure de 

régularisation" (55019407C) 

- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les grévistes de la faim 
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en situation illégale sur les campus de la VUB et de l'ULB" (55019521C) 

- Vanessa Matz à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La grève de la faim 

entamée par des sans-papiers à Bruxelles" (55019551C) 

- Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La grève de la faim menée à 

l'église du Béguinage" (55019579C) 

 

De voorzitter: Mevrouw Matz laat zich verontschuldigen. 

 

04.01  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, de overheid heeft inzake de regularisatieprocedure 

natuurlijk een discretionaire bevoegdheid. U en de DVZ kunnen vrij 

beslissen deze wel of niet toe te staan, en dat is goed zo. U hebt 

daarbij een grote beoordelingsvrijheid in elk individueel 

regularisatiedossier. 

 

Nu, die discretionaire bevoegdheid betekent, gelet op het 

vertrouwensbeginsel, niet dat de beoordeling willekeurig mag zijn. 

Eerder was er de rondzendbrief van 2009, of de instructie van 

19 juli 2009. Die werd dan wel vernietigd door de Raad van State, 

maar nadien hebben zowel staatssecretarissen als de DVZ 

publiekelijk verklaard dat zij de richtlijnen van die instructie ten gronde 

zouden blijven toepassen. 

 

Ik hoorde gisteren in De Ochtend een vorige staatssecretaris, de heer 

Francken, zeggen dat er criteria zijn voor regularisatie: lang verblijf, 

lange asielprocedures, schoolgaande kinderen, een blanco strafblad. 

Ik vond dat een opmerkelijk statement van de voormalige 

staatssecretaris. 

 

Ik ben benieuwd wat uw houding nu is. Past de DVZ bij de 

beoordeling van individuele aanvragen in de feiten nog steeds, 

misschien in aangepaste vorm, de criteria toe van die instructie van 

2009, zij het niet als formele rechtsbron? 

 

Is het criterium van de prangende humanitaire situatie nog steeds het 

algemeen criterium ten gronde? Wordt het nog steeds geïnterpreteerd 

als een situatie die zo beklemmend is dat de persoon zich er niet van 

kan ontdoen, waardoor een verblijf in België de enige oplossing is? 

Kunt u daarvan nog enkele voorbeelden geven? Kunt u dat verder 

specificeren? 

 

Verder, is het nog steeds zo dat de DVZ in principe de oudste 

aanvragen eerst behandelt? Krijgen, zoals in het verleden, dossiers 

met een bijzondere medische of humanitaire problematiek, of na een 

gerechtelijke beslissing, of bij opsluiting in afwachting van repatriëring, 

of bij asielzoekers in opvang, nog steeds voorrang? Welke 

onderdelen van de instructie zijn thans als recht in de verblijfswet 

opgenomen? 

 

Bent u het eens met de beoordeling van sommigen dat 

weigeringsbeslissingen onvoldoende gemotiveerd zouden zijn, 

waardoor de beslissing onvoldoende gedragen kan zijn? 

 

Tot slot, wat is op dit ogenblik de gemiddelde doorlooptijd van een 

regularisatieaanvraag? Hoe evolueerde die in de voorbije jaren? Kunt 

u ook iets vertellen over hoe de DVZ-inzet evolueerde, uitgedrukt in 

VTE's? 

 

04.01 Ben Segers (Vooruit): Le 

secrétaire d'État dispose d'une 

importante marge de décision 

dans chaque dossier individuel de 

régularisation. L'instruction de 

2009 a vu le jour pour éviter l'ar-

bitraire mais elle a été annulée par 

le Conseil d'État. Depuis, tous les 

secrétaires d'État qui se sont 

succédé ainsi que l'Office des 

étrangers ont déclaré qu'ils conti-

nueraient d'appliquer les direc-

tives.  

 

Est-ce toujours le cas actu-

ellement? Le critère d'une situation 

humanitaire critique constitue-t-il 

toujours le critère de base? Com-

ment est-il concrètement inter-

prété? Est-il toujours vrai que l'Of-

fice des étrangers traite en pre-

mier les demandes les plus an-

ciennes? Les dossiers de person-

nes présentant des problèmes 

médicaux ou humanitaires parti-

culiers ou ayant fait l'objet d'une 

décision judiciaire, d'un enferme-

ment dans l'attente de leur rapa-

triement ou prises en charge dans 

des structures d'accueil bénéfi-

cient-ils toujours de la priorité? 

 

Quels volets de l'instruction sont-

ils intégrés dans la loi sur le sé-

jour? Est-il exact que les rejets 

sont insuffisamment motivés? 

Quelle est la durée moyenne d'une 

procédure de demande de régu-

larisation? Comment la durée 

moyenne a-t-elle évolué au cours 

des années écoulées? Comment 

les effectifs de l'Office des étran-

gers ont-ils évolué? 
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04.02  Yoleen Van Camp (N-VA): Zo'n 400 illegalen zijn op 23 mei 

van start gegaan met een hongerstaking op de campussen van de 

VUB en ULB en in de Begijnhofkerk in Brussel. Na ruim een maand 

wordt de gezondheidstoestand van sommige van deze mensen 

stilaan kritiek. Uw coalitiepartners PS en Ecolo voeren in de pers de 

druk op om over te gaan tot collectieve regularisaties, terwijl MR u net 

steunt in uw verzet daartegen. 

 

Het is duidelijk dat de situatie enorm ontspoord is doordat men deze 

mensen veel te lang in onzekerheid heeft gelaten, met alle gevolgen 

van dien nu. In de pers stond een citaat van één van de 

hongerstakers: “De hoop is sterk: als het in 2009 is gelukt, waarom nu 

dan niet? Die gedachte houdt ons recht." Zoals u weet heeft uw partij 

(samen met CDH, MR, Open Vld en PS) toen heel wat illegalen 

collectief geregulariseerd, waardoor er nu dus foute verwachtingen 

ontstaan. 

 

Heeft u al coaching trajecten opgestart bij de hongerstakers aan de 

VUB en ULB? 

 

Waarom verschaft u deze mensen geen duidelijkheid en wijst u hen 

uit, om zo duidelijk te maken dat wie geen recht heeft op verblijf, hier 

vaak illegaal aan kwam, valselijk beweerde vluchteling te zijn en dan 

weigert terug te keren en zo kansen ontneemt van echte 

vluchtelingen, niet kan blijven? Het verschaffen van die duidelijkheid 

lijkt me hier essentieel, vooraleer er doden vallen. 

 

Zoals ik daarstraks ook al zei, voeg ik daar graag aan toe dat er 

vandaag een kern plaatsvond waar u ook een oplossing zou hebben 

gevonden voor de hongerstakers. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar 

uw antwoord en naar een laatste stand van zaken van de gesprekken 

in de kern. 

 

04.02  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Quelque 400 illégaux ont entamé 

le 23 mai dernier à Bruxelles une 

grève de la fin sur les campus de 

l'ULB et de la VUB et à l'église du 

Béguinage.  

 

Des trajets de coaching ont-ils 

déjà démarré? Pourquoi le 

secrétaire d'État n'adopte-t-il pas 

une attitude claire à l'égard de ces 

gens en les expulsant? Quel est le 

dernier état de la situation après 

les discussions de ce matin au 

sein du cabinet restreint?  

 

 

04.03  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de staatssecretaris, de hongerstaking van de mensen zonder 

papieren in de Begijnhofkerk gaat een heel kritieke fase in. Wij blijven 

die situatie natuurlijk volgen, want niemand wil dat er slachtoffers 

vallen. Er is een humanitaire noodsituatie waarbij die mensen dreigen 

te sterven. Intussen ondertekenden 26.000 mensen een petitie met 

een vraag om oplossingen. Een front van academici, rectoren, 

vakbonden en middenveldorganisaties vraagt om die reden 

oplossingen van u. Hun eisen, die wij steunen, zijn duidelijke, 

objectieve criteria en een onafhankelijke commissie om individuele 

dossiers tot regularisatie te beoordelen. Ik wil daarbij benadrukken dat 

wij geen collectieve regularisatie eisen, ook al blijft de 

Nederlandstalige pers dat telkens weer uitvinden. 

 

In de plenaire vergadering gisteren zei u dat u contact onderhoudt met 

de hongerstakers. Volgens onze info dateert uw recentste ontmoeting 

met de hongerstakers al van enkele weken geleden. Mijnheer de 

staatssecretaris, wanneer had u het laatst contact met de 

hongerstakers zelf en wanneer met vertegenwoordigers? Engageert u 

zich voor de organisatie van een nieuw overleg? Zo ja, op welke 

termijn? 

 

De Brusselse regering, met Rudi Vervoort en de PS, vraagt dringend 

een interministeriële conferentie over de kwestie. Die moet op uw 

initiatief plaatsvinden. Klopt het dat vicepremier Dermagne daartoe 

04.03 Greet Daems (PVDA-PTB): 

La grève de la faim à l'église du 

Béguinage est entrée dans une 

phase critique. Dans l'intervalle, 

une pétition insistant sur la 

définition de critères objectifs et la 

création d'une commission indé-

pendante chargée d'évaluer les 

dossiers individuels a recueilli 

26 000 signatures – parmi les-

quelles celles de nombreux mem-

bres des personnels académi-

ques, recteurs, syndicalistes et 

représentants de la société civile. 

 

À quand remonte le dernier con-

tact du secrétaire d'État avec les 

grévistes de la faim? Une nouvelle 

concertation aura-t-elle lieu? Le 

gouvernement bruxellois demande 

la convocation d'urgence d'une 

conférence interministérielle? Se-

ra-t-il entendu? 

 

Le secrétaire d'État a déclaré le 
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een officieel verzoek heeft ingediend? Hebt u die conferentie al 

bijeengeroepen? Op welke datum is die gepland? Zal de situatie van 

die sans-papiers daar specifiek besproken worden? 

 

Op 18 juni zei u in deze commissie voor Binnenlandse Zaken dat u 

werkt aan een wijziging van het koninklijk besluit inzake de retributies. 

U zei dat de bedragen gebaseerd zullen zijn op een meer 

gedetailleerde berekening van de effectieve administratieve kosten. 

Engageert u zich ertoe dat de kosten voor individuele aanvragen tot 

regularisatie zullen dalen? Hebt u daarover contact met de 

hongerstakers? 

 

18 juin dernier qu'il planchait sur 

une modification de l'arrête royal 

relatif aux rétributions. Les frais 

correspondant aux demandes de 

régularisation seront-ils réduits? 

Cette question a-t-elle déjà été 

discutée avec les grévistes de la 

faim eux-mêmes?  

 

 

04.04  Sammy Mahdi, secrétaire d'État: Monsieur le président, chers 

collègues, en ce qui concerne d'abord vos questions relatives aux 

grévistes de la faim, bien sûr, je m'inquiète fortement de la situation 

actuelle. Je crains les conséquences médicales pour les personnes 

concernées et je comprends qu'elles se trouvent dans une situation 

précaire. Toutefois, comme je l'ai déjà dit hier, ceci ne justifie pas une 

politique ad hoc et non structurelle qui inclurait des mesures 

favorables aux personnes qui ont décidé d'entamer une grève de la 

faim ou pire, de se coudre les lèvres. C'est bien l'inverse. 

 

Le fait de se trouver à nouveau dans une situation de grève de la faim 

après les campagnes de régularisation de 2000 et 2009 me renforce 

dans la conviction que nous avons besoin d'une solution structurelle. 

Pour cette raison, je suis en train de renforcer et d'étendre la 

migration légale existante et d'assurer que la procédure 9bis reste 

une procédure d'exception, ceci en enlevant certaines catégories de 

cette procédure comme par exemple les apatrides que j'ai déjà 

mentionnés à plusieurs reprises. Transformer la procédure 9bis en un 

nouveau canal de migration légale avec des critères ou régulariser 

temporairement toutes les personnes sans séjour légal, comme le 

proposent plusieurs organisations, ne sont pas des solutions. 

 

04.04 Staatssecretaris Sammy 

Mahdi: Ik maak me zorgen over 

de medische gevolgen voor de 

hongerstakers, die zich in een 

hachelijke situatie bevinden. Dit is 

echter geen rechtvaardiging voor 

een ad-hoc- en niet-structureel be-

leid met maatregelen die de 

hongerstakers bevoordelen.  

 

Na de regularisatiecampagnes van 

2000 en 2009 overtuigt die situatie 

mij van de noodzaak van een 

structurele oplossing. Daartoe ver-

sterk ik de legale migratie en zorg 

ik ervoor dat de procedure 9bis de 

uitzondering blijft, met name door 

die niet langer op de staatlozen 

toe te passen. Het omvormen van 

die procedure tot een nieuw ka-

naal voor legale migratie met 

criteria biedt geen oplossing, even-

min als de tijdelijke regularisatie 

van illegalen.  

 

Mevrouw Van Camp, u vroeg of ik geen duidelijkheid zou moeten 

brengen. Ik denk dat ik de voorbije dagen en hier weer in mijn 

antwoord vrij duidelijk ben geweest. 

 

Je pense que j'ai été assez clair 

ces derniers jours, tout comme 

aujourd'hui. 

 

Comme vous tous, je cherche des solutions à court terme également.  

 

J'ai ainsi proposé à plusieurs reprises aux représentants des 

grévistes et différentes organisations et comités de soutien d'informer 

les personnes sur les sites sur leur dossier, sur les décisions prises, 

leurs raisons et conséquences et sur les procédures de séjour. Je 

constate qu'il est très difficile de convaincre les personnes de suivre 

les voies existantes. J'ai fait plusieurs propositions concrètes pour 

que mes administrations puissent aller sur place pour échanger sur le 

dossier individuel des grévistes – pour ceux qui le souhaitent.  

 

Pour le moment, les personnes concernées et les organisations 

entourant les actions ne sont pas encore ouvertes à cette démarche. 

Je voudrais inciter tout le monde à collaborer de manière constructive 

à la lumière de cette proposition. 

 

Ik zoek ook oplossingen op korte 

termijn. Ik heb de hongerstakers, 

de organisaties en steuncomités 

voorgesteld om de betrokkenen 

over hun dossier, de beslissingen 

en de procedures te informeren. 

Het is echter zeer moeilijk om hen 

ervan te overtuigen om de be-

staande wegen te bewandelen. 

 

Ik heb voorgesteld dat mede-

werkers van mijn administraties ter 

plekke zouden gaan om met de 

hongerstakers die dat wensen 

over hun individuele dossiers te 

spreken, maar de betrokkenen en 

de organisaties staan nog niet 
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open voor die demarche. Ik spoor 

iedereen ertoe aan om daar op 

een constructieve manier aan mee 

te werken.  

 

De vraag is al een paar keer gesteld wie die mensen zijn en wat dat 

precies betekent voor hen. Ik zou ook willen weten wie zij zijn, 

vandaar de oprichting van zo'n neutrale zone, waar wij mensen 

degelijk kunnen informeren en weten over wie het precies gaat. Daar 

zijn wij volop mee bezig en wij hopen dat alle partners daaraan 

meewerken. Wij volgen deze moeilijke en delicate situatie op de voet, 

zowel vanuit medisch als vanuit veiligheidsoogpunt. 

 

Ik heb ook een officieel verzoek gekregen van minister Dermagne om 

de Interministeriële Conferentie Migratie en Integratie samen te 

roepen. Ook ik wil graag zo vlug mogelijk de IMC samenroepen, die 

ook in mijn beleidsverklaring stond, aangezien zij tot doel heeft om te 

kunnen afstemmen over thema's waarvan de bevoegdheden 

verspreid zijn over de verschillende bevoegdheidsniveaus en wij allen 

gebaat zijn bij een betere afstemming en coördinatie. Dat is 

uiteindelijk de bedoeling van een IMC. Daarbij denk ik aan een goede 

afstemming inzake arbeids- en studiemigratie, inzake inburgering, 

inzake integratie en activering van nieuwkomers, inzake het beleid 

rond kwetsbare groepen van niet-begeleide minderjarigen of de 

controle op sommige verblijfsvoorwaarden. Ik wacht op dit moment 

echter nog steeds op de aanduiding van de vertegenwoordiger van de 

Brusselse regering vooraleer wij effectief van start kunnen gaan. 

Zoals u weet, moeten alle regeringen hun delegatie aanduiden en wij 

wachten nog op eentje. 

 

Het thema van de retributies werd al door verschillende hongerstakers 

en organisaties bij mij aangekaart. Zoals gezegd, zal ik met een 

voorstel komen dat is gebaseerd op een gedetailleerde berekening 

van de effectieve behandelingskosten van de verschillende 

aanvragen. 

 

Deze week nog heb ik trouwens een aantal organisaties gezien die tot 

bij mij zijn gekomen om een petitie af te geven met 

28.000 handtekeningen. Ik wil maar aangeven dat ik zeker blijf 

luisteren, maar dat betekent daarom niet dat wij het beleid dat wij 

verdedigen, dat een beleid van het hart en het verstand is, in vraag 

stellen. 

 

Mijnheer Segers, u stelde verschillende vragen over de toepassing 

van de huidige procedure voor humanitaire regularisatie. Het is 

belangrijk voor ogen te houden dat alle dossiers inderdaad individueel 

en in het geheel worden beoordeeld en dat er dus geen criteria zijn op 

basis waarvan iemand een recht op verblijf heeft. Wel zijn er 

verschillende elementen die samen het geheel van het dossier 

positief of negatief beïnvloeden voor de uiteindelijke beslissing. 

 

De instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van State 

in 2011 en die criteria worden dus niet meer toegepast. Ook het 

criterium van de prangende humanitaire situatie, dat daarin terug te 

vinden was, wordt dus als zodanig niet meer toegepast. Wel is het 

duidelijk dat het om een humanitaire regularisatie gaat en dus dat 

bijzondere humanitaire situaties in rekening worden gebracht. 

 

Je souhaite également savoir qui 

sont les personnes concernées. 

C'est pourquoi la création d'une 

zone neutre permettrait de les 

informer correctement et d'appren-

dre qui elles sont exactement.  

 

Nous suivons la situation de très 

près, tant sur le plan médical qu'en 

ce qui concerne la sécurité. 

 

Le ministre Dermagne m'a de-

mandé de convoquer la conféren-

ce interministérielle sur la Mi-

gration et l'Intégration. Je suis moi-

même favorable à cette idée parce 

que c'est au sein des CIM que la 

politique des différents niveaux de 

pouvoir est harmonisée au mieux. 

Mais la CIM ne pourra pas être 

convoquée aussi longtemps que le 

représentant du gouvernement 

bruxellois n'aura pas été désigné. 

 

S'agissant des rétributions, je for-

mulerai une proposition basée sur 

un calcul détaillé des frais d'exa-

men des différents types de dos-

siers. 

 

J'entends les griefs des orga-

nisations concernées mais, dans 

le même temps, je continuerai de 

défendre ma politique "du cœur et 

de la raison". Dans le cadre de 

l'actuelle procédure de régula-

risation pour raison humanitaire, 

chaque dossier est évalué 

individuellement mais il n'existe 

pas de critères sur la base des-

quels le droit de séjour serait 

automatiquement octroyé. Plu-

sieurs éléments du dossier peu-

vent influencer la décision finale 

dans un sens positif ou négatif. 

Les critères énoncés dans 

l'instruction de 2009 ne sont plus 

appliqués, dans la mesure où 

cette instruction a été annulée par 

le Conseil d'État. Cela vaut stricto 

sensu également pour la situation 

humanitaire critique dont il est 

question dans cette instruction 
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Er zijn geen criteria, maar uiteraard wel richtlijnen. Bij gebruik van 

criteria ligt de uitkomst in deze of gene zin vast. Dat is nooit het geval; 

er zijn wel richtlijnen met positieve en negatieve uitkomst. Zo weegt 

de openbare orde door en zal de kwetsbaarheid van kinderen 

bijdragen aan een positieve beslissing, zoals u al van anderen hebt 

kunnen horen. 

 

De aanvragen worden inderdaad chronologisch behandeld. Gevoelige 

dossiers krijgen wel voorrang, zoals ouders van als vluchteling 

erkende kinderen wegens gevaar voor genitale verminking. Voor die 

doelgroep willen we namelijk geen toepassing van artikel 9bis. 

Personen die wachten op een verwijdering of bewoners die in een 

opvangcentrum verblijven met een verlengd recht op opvang, kunnen 

meestal ook rekenen op een versnelde behandeling. Voor de rest 

moet de behandeling wel chronologisch gebeuren. Het is belangrijk 

dat zeker de oudste dossiers het snelste behandeld worden. We 

hebben allemaal de ambitie om niemand jaren te laten wachten op 

een antwoord. De betrokkenen verdienen dus zo snel als mogelijk 

een antwoord te krijgen. 

 

Bepaalde onderdelen van de oude instructies zijn ondertussen in de 

verblijfswet opgenomen, zoals ouders van een Belgisch minderjarig 

kind in de reglementering op de gezinshereniging, artikel 40bis, §2.5, 

en de familieleden van een EU-burger die niet binnen het 

toepassingsgebied van de gezinshereniging vallen, maar van wie het 

verblijf moet worden vergemakkelijkt krachtens de Europese 

burgerschapsrichtlijn, artikel 47, §1.3. Ik ben het absoluut niet eens 

met de stelling dat de beslissingen onvoldoende gemotiveerd zouden 

zijn. Ze worden uitgebreid gemotiveerd in feiten en in rechten, anders 

worden ze wel geannuleerd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Zoals ik reeds meermaals aan de commissie heb meegedeeld, 

bestaan er geen statistieken over de behandelingstermijn. De 

personeelsbezetting van de dienst die de aanvragen op basis van 

artikel 9bis behandelt, is de voorbije jaren geëvolueerd van 

17,7 voltijdse equivalenten eind 2018 naar 23,3 voltijdse equivalenten 

vandaag. Ik voorzie op korte termijn in een verdere versterking van de 

diensten om de achterstand snel weg te kunnen werken. Dat is 

immers onze absolute prioriteit. 

 

mais pour les régularisations 

humanitaires, il est bien tenu 

compte des situations humani-

taires particulières.  

 

Il n'existe pas de critères stricts, 

mais des lignes directrices qui 

peuvent orienter la décision dans 

un sens ou dans l'autre. Par 

exemple, l'ordre public joue un rôle 

important et la vulnérabilité des 

enfants est toujours prise en 

considération. Les demandes sont 

traitées par ordre chronologique, 

mais les dossiers sensibles sont 

prioritaires. Il s'agit notamment de 

parents d'enfants reconnus com-

me réfugiés en raison du risque de 

mutilation génitale ou de person-

nes en attente d'éloignement du 

territoire. Nous avons certaine-

ment l'ambition de pouvoir appor-

ter une réponse rapidement à tout 

le monde. 

 

Certains éléments des anciennes 

instructions ont entre-temps été 

insérés dans la loi sur le séjour. 

Les décisions à cet égard sont 

également toujours étayées en fait 

et en droit. 

 

Il n'existe pas de statistiques sur le 

délai de traitement. Les effectifs 

du service qui traite les demandes 

de régularisation humanitaire – 

9bis – sont passés de 17,7 ETP 

en 2018 à 23,3 ETP aujourd'hui. 

En outre, je veux renforcer encore 

ce service pour résorber le retard. 

 

04.05  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u 

voor uw uitgebreid antwoord en de vele verduidelijkingen. 

 

Zoals u weet, hebt u onze volle steun bij de manier waarop u dit 

aanpakt. Ook voor ons is regularisatie een uitzonderingsprocedure en 

kan er van collectieve regularisatie geen sprake zijn. We kennen de 

verschillende opvattingen van de partijen, dus laat ons nu kijken naar 

wat ons verbindt. Ik heb het dan over de politieke partijen en het 

middenveld onderling, actievoerders en universiteiten.  

 

De neutrale locatie waarover u spreekt, is echt dé uitweg. Laat ons er 

samen met voornoemde actoren een succesverhaal van maken, ze 

samen uitbouwen en vervolgens ook zorgen voor de toeleiding van de 

hongerstakers naar die plek, zodat daar duidelijkheid kan worden 

verschaft in individuele dossiers en telkens op individuele basis en dat 

we zicht krijgen op de personen die zich in de kerken en andere 

locaties bevinden en dat men weet waar men aan toe is, welk 

04.05 Ben Segers (Vooruit): Nous 

soutenons l'approche du secré-

taire d'État. La régularisation con-

stitue en effet une procédure 

d'exception et il ne saurait être 

question d'une régularisation col-

lective. Les partis politiques, acti-

vistes et autres représentants du 

monde académique feraient mieux 

de partir de ce qui nous unit et de 

nous aider à faire en sorte que la 

zone neutre permette de sortir de 

l'impasse. Les grévistes de la faim 

pourraient y être clairement infor-

més concernant leur dossier 

individuel, pour qu'ils sachent à 

quoi s'en tenir. Cette voie est la 
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perspectief er is. Dat is de uitweg en ik hoop dat iedereen daar zijn 

schouders wil onderzetten. 

 

seule manière de sortir de cette 

crise. 

 

04.06  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, als ik 

het goed begrijp, is er op de kern niet echt een doorbraak geweest. 

Dat is vreemd, ik had gehoord van wel. U herhaalt eigenlijk vooral het 

antwoord dat u gisteren hebt gegeven, dus ik vermoed dat er geen 

nieuwe oplossing uit de bus is gekomen. De situatie blijft dus 

aanslepen. 

 

Ik vind het goed dat u standvastig blijft. Ik heb in een opiniestuk in 

De Tijd gelezen dat van alle slechte oplossingen die er in dit dossier 

zijn het toegeven en papieren geven de slechtste is. Dat onderschrijf 

ik zeker. Mijn vraag was niet om duidelijkheid te brengen in deze 

dossiers aan het einde van de rit, maar wel om sneller duidelijkheid te 

brengen. Wanneer mensen beginnen te staken, zouden ze veel 

sneller, zelfs nog vooraleer ze beginnen te staken, moeten worden 

uitgewezen. Dat is de duidelijkheid waarnaar ik verwees om mensen 

hiertegen te beschermen. Zij hebben in de media duidelijk gezegd dat 

ze nog altijd hopen omdat in het verleden, onder andere ook onder de 

vlag van uw partij, er collectieve regularisaties zijn gebeurd, de laatste 

in 2009.  

 

De enige weg van de duidelijkheid is om net sneller te werken aan dat 

terugkeerbeleid, het sluitend te maken en veel sneller uit te wijzen bij 

een negatieve beslissing. U hebt tot op vandaag jammer genoeg niet 

de juiste beslissingen genomen om die te verzekeren, integendeel. U 

hebt, onder andere wat detentie betreft, een nieuwe stap achteruit 

gezet. U zegt aan de achterstand te werken door extra personeel aan 

te werven. 

 

Zowat de enige beslissing die u neemt, is meer budget pompen onder 

meer in de opvang en de behandeling van aanvragen. Zolang u niets 

doet aan de ongebreidelde instroom van vooral illegale migratie naar 

dit land, zolang u dat niet aanpakt, blijft het dweilen met de kraan 

open. 

 

04.06 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Je puis déduire de la réponse du 

secrétaire d'État qu'aucune solu-

tion n'a été trouvée lors du cabinet 

restreint. Je me félicite que le 

secrétaire d'État maintienne fer-

mement sa position. Donner à ce 

stade des papiers aux intéressés 

ne résoudrait rien. D'une manière 

générale, les candidats à un statut 

protectionnel doivent être fixés 

plus rapidement sur leur sort et 

s'ils entament une grève de la fin, 

être immédiatement expulsés. Et 

en cas de décision négative 

également, les gens doivent être 

plus rapidement expulsés. Le 

secrétaire d'État n'a toutefois pas 

encore pris les décisions néces-

saires à cet effet. Il recrute da-

vantage de personnel et injecte 

davantage d'argent dans l'accueil 

et le traitement des demandes, 

mais aussi longtemps qu'il ne 

s'attaquera pas à l'afflux de mi-

grants illégaux, ses mesures de 

seront qu'un emplâtre sur une 

jambe de bois.  
 

 

04.07  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

dank u voor het antwoord. Ik heb iets in uw antwoord niet begrepen. U 

zegt dat die interministeriële conferentie er zeker zal komen, maar dat 

er nog geen datum is. U hebt vervolgens een opsomming gegeven 

van wat er allemaal zal worden besproken, maar de situatie van deze 

sans-papiers hebt u niet vermeld. Mag ik daaruit concluderen dat dit 

niet op de agenda zal staan? 

 

04.07 Greet Daems (PVDA-PTB): 

La date à laquelle la CIM se 

réunira n'est donc pas encore 

connue? La situation des sans-pa-

piers y sera-t-elle abordée? 

 

04.08 Staatssecretaris Sammy Mahdi: In deze situatie kunnen we 

niet wachten op de delegatie van de Brusselse regering om de 

problemen, die nog groter kunnen worden, te proberen te voorkomen. 

Er staan mensenlevens op het spel. 

 

Ik kan alleen maar wachten op andere delegaties om het beleid dat 

over verschillende regeringen en niveaus heen gaat goed te 

organiseren, maar daarnaast moeten we nu zien op te treden en deze 

situatie ook te laten de-escaleren. 

 

Wat de heer Segers zegt is terecht. Het belangrijkste is nu dat we tot 

een neutrale zone komen, waarbij mensen goed over hun dossier 

worden geïnformeerd. Het kan niet dat een groep van mensen geen 

04.08 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Nous ne pouvons pas 

attendre qu'une délégation du 

gouvernement bruxellois soit 

désignée. De fait, des vies hu-

maines sont en jeu. C'est pourquoi 

nous devons désamorcer la 

situation maintenant. Le plus im-

portant est de créer dès à présent 

cette zone neutre, afin que les 

intéressés soient informés de 

manière individuelle sur leur 

dossier. Il faut évidemment aussi 
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individuele begeleiding krijgt en niet weet of ze al een dossier hebben 

en in welke fase hun dossier zit. Om dat te kunnen weten, moeten ze 

daar natuurlijk ook wel naartoe gaan. We bieden dat aan. We hopen 

dat alle partners daarin meegaan, want dat is de enige manier om 

mensen juist te informeren en hen naar de juiste weg te leiden. 

 

que ces personnes acceptent de 

venir. Nous comptons sur le 

soutien de tous les partenaires 

pour ce faire. 

 

 

04.09  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, dank 

u voor de verduidelijking. Ik hoop dat u de Brusselse delegatie met 

aandrang kunt aanmoedigen om hiervan zo snel mogelijk werk te 

maken. 

 

Met betrekking tot de neutrale zone, op mijn vorige vraag hebt u 

geantwoord dat deze mensen heel weinig vertrouwen hebben in de 

openbare diensten. Ik denk dat er op dat vlak nog veel werk op de 

plank ligt. 

 

Voorts hebt u herhaald wat u gisteren in de plenaire vergadering 

reeds zei. Wij vinden nog steeds dat er een structurele oplossing 

nodig is om die duizenden werknemers zonder wettig verblijf uit de 

uitbuiting te halen en om de gezinnen die hier al zo veel jaren wonen 

rechten en waardigheid te geven. 

 

Volgens ons, en volgens de 27.000 mensen die de petitie hebben 

ondertekend, is er een structurele oplossing met objectieve criteria 

nodig. Zonder objectieve criteria kan er geen structureel beleid 

worden gevoerd. 

 

Ik wil ook nog even terugkomen op wat de heer Segers in zijn vraag 

aanhaalde over collega Francken, die donderdag op de radio 

verklaarde dat er al criteria bestaan, maar dat die geheim worden 

gehouden. Dat verbaast mij zeer, want zo houdt u die mensen 

eigenlijk in onzekerheid. Dat kan toch geen humaan beleid genoemd 

worden? 

 

Wij zullen op deze nagel blijven kloppen zolang het nodig is. 

 

04.09 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Les personnes concernées ont 

très peu confiance dans les 

services publics. Il faudra donc 

déployer beaucoup d'efforts pour 

les guider vers la zone neutre. 

Pour mon parti, une solution 

structurelle doit être trouvée pour 

donner enfin des droits et une 

dignité aux milliers de travailleurs 

sans résidence légale et aux 

familles qui vivent ici depuis 

plusieurs années déjà. C'est 

pourquoi il est nécessaire de fixer 

rapidement des critères. 

M. Francken aurait déclaré à la 

radio que des critères existent 

mais qu'ils sont gardés secrets. 

Est-ce cela, une politique hu-

maine? C'est une façon de main-

tenir les gens dans l'insécurité. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

05 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het EU-

migratiepact" (55019524C) 

05 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le pacte 

sur la migration de l’Union européenne" (55019524C) 

 

05.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, misschien kan ik u een deel van het antwoord 

besparen want u bent, althans volgens Politico, zowat de enige die 

blijft geloven in het EU-migratiepact. U heeft echter in het kader van 

een vorige vraag bevestigd dat daar weer niets van in huis is 

gekomen. Ik zal mij dan ook tot mijn andere vragen beperken. 

 

Wanneer gaat u erkennen dat het migratiepact lijkt te mislukken? Blijft 

u soms voorlopig liever het hoofd in het zand steken? Gaat u intussen 

eigen initiatieven ontwikkelen, bijvoorbeeld naar het voorbeeld van 

Denemarken en andere lidstaten? 

 

Uit het antwoord op een vorige vraag is al gebleken dat u blijft geloven 

in dit pact. Hoelang gaat u nog wachten om zelf initiatieven te nemen 

05.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Selon POLITICO, le secrétaire 

d'État est à peu près le seul à 

croire encore au pacte européen 

sur la migration.  

 

Quand reconnaîtra-t-il enfin que ce 

pacte est voué à l'échec? Com-

bien de temps attendra-t-il encore 

avant de prendre lui-même des ini-

tiatives afin de stopper la migration 

illégale? 
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om de illegale migratie een halt toe te roepen? Wat is uw plan B? 

 

05.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Van Camp, ik zal uw eerste vraag toch beantwoorden, 

omdat ik ze belangrijk vind en ook omdat u blijkbaar de actualiteit op 

dat vlak niet goed gevolgd hebt. Ik nam eigenlijk aan dat u met die 

eerste vraag verwees naar de oprichting van het Europees 

asielagentschap. We weten allemaal dat het heel moeilijk is om tot 

een Europees asiel- en migratiepact te komen. We wachten al jaren 

want daar is al sedert 2015 sprake van, onder de vorige regering. 

Intussen bleven alle lidstaten pleiten voor een packagedeal, alles 

moest samen genomen worden. Dat heeft het heel moeilijk gemaakt 

om vooruitgang te boeken, want als men alles samen wil doen, dan 

bereikt men meestal niets. 

 

Een heel belangrijke verwezenlijking bij de oprichting van EASO, het 

Europees asielagentschap, is dat asielaanvragen voortaan sneller 

zullen moeten worden behandeld. De voorganger van EASO heeft in 

Griekenland, waar ik onlangs op bezoek was, de asielprocedures 

kunnen versnellen toen de crisis daar uitbrak. 

 

Daarnaast is dat principieel van bijzonder groot belang. Het is een 

teken dat er mogelijkheden zijn om beetje bij beetje te komen tot een 

migratiepact, en niet te wachten tot iedereen het volledig eens is over 

de totaliteit. 

 

Ik meende dat u dat wou vragen over het Europees asiel- en 

migratiepact en de jongste stand van zaken, maar misschien was het 

dat dan toch niet. 

 

Onder het Portugees voorzitterschap werd een aantal stappen 

ondernomen inzake legale migratie, met de afronding van de 

onderhandelingen over de herziening van de richtlijn inzake de 

Europese blauwe kaart, de blue card, te vergelijken met de 

Amerikaanse green card. Dat was een voorstel dat reeds vijf jaar in 

onderhandeling is. Daar is nu een akkoord over bereikt. Er is ook een 

akkoord inzake de externe dimensie, met de organisatie van een 

Jumboraad, van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, en een 

virtuele ministeriële conferentie over het pact met de landen van 

Noord-Afrika. Dat zal ook belangrijk zijn. U weet wellicht dat een 

belangrijke migratiestroom van daar komt. 

 

De Commissie heeft ook het Talent Partnership gelanceerd. In de 

sessie over het asiel- en migratiepact heb ik het woord genomen om 

mijn collega's te wijzen op de urgentie in dit dossier. Ik heb ook gepleit 

voor een doordachte Europese kijk op het migratiebeleid, met 

circulaire migratie, die het mogelijk moet maken dat mensen naar hier 

komen en die vooral de landen van herkomst moet versterken, op een 

legale manier, zoals wij dat proberen te organiseren. 

 

Het werken aan Europese oplossingen voor gedeelde problemen sluit 

niet uit dat er een nationaal beleid is, dat wij voeren. Dat beleid heeft 

niet dezelfde inhoud als dat van andere lidstaten. De vergelijking met 

de keuzes die men in Denemarken maakt, is moeilijk. Niet enkel 

omdat ik mij vragen stel over de praktische haalbaarheid en de 

opportuniteit, maar ook juridisch, gelet op de invulling die het 

internationaal recht aan het begrip "veilig derde land" geeft. 

 

05.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Mme Van Camp ne semble 

pas avoir très bien suivi l'actualité. 

Un pacte européen sur la 

migration est en chantier depuis 

2015, mais comme les États 

membres veulent un accord 

global, peu de progrès sont ré-

alisés. 

 

La création d'une agence de 

l'Union européenne pour l'asile 

permettra de traiter les demandes 

plus rapidement et montre claire-

ment qu'il est possible de procéder 

étape par étape, sans devoir 

attendre que tout le monde soit 

d'accord sur tout.  

 

Sous la présidence portugaise, un 

accord a été dégagé quant à la 

révision de la directive concernant 

la carte bleue européenne, qui 

faisait l'objet de négociations 

depuis cinq ans déjà. Des 

discussions avaient également 

déjà été menées concernant le 

pacte avec les pays du nord de 

l'Afrique, d'où provient un 

important flux migratoire. Durant la 

session du Talent Partnership con-

sacrée au pacte sur la migration et 

l'asile, j'ai entre autres plaidé pour 

la migration circulaire afin de 

renforcer les pays d'origine. 

 

Les solutions européennes pour 

les problèmes communs 

n'excluent pas une politique 

nationale. En ce qui concerne le 

modèle danois, je m'interroge 

quant à sa faisabilité pratique et à 

son opportunité et je me pose 

également des questions d'ordre 

juridique, compte tenu de la 

définition que donne le droit 

international du concept de "pays 

tiers sûr". 

 

Pour le surplus, nous essayons de 

franchir des étapes, notamment 

par le biais d'exercices de 

simulation dans le cadre desquels 

des discussions rationnelles peu-

vent être menées. Tous les États 

membres sont d'accord pour dire 
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Voor de rest proberen wij belangrijke stappen te zetten. We hebben 

ook simulatieoefeningen mogelijk gemaakt, waarbij we eindelijk 

rationele discussies kunnen voeren over het Europees asiel- en 

migratiepact. Ik ben zeker niet de enige in Europa die denkt dat we tot 

een Europees asiel- en migratiepact moeten komen. Al mijn Europese 

collega's zijn ervan overtuigd dat we Europees moeten zorgen voor 

een betere screening aan de buitengrens, dat we ervoor moeten 

zorgen dat migratie beter gecontroleerd wordt en dat we moeten 

komen tot een beter terugkeerbeleid. Daar zijn alle lidstaten het over 

eens. 

 

Om dit pact te realiseren, heb je inderdaad 27 lidstaten nodig en dus 

ook 27 ministers of staatssecretarissen. Daar werk ik iedere dag heel 

hard aan. Daar wordt al sinds 2015 aan gewerkt. Ik ben een paar 

maanden bezig en ben in ieder geval tevreden dat we op die paar 

maanden tijd in staat waren om met EASO een eerste, belangrijke 

stap te zetten en ook eindelijk los te komen van die packagedeal, en 

daarnaast dat we met een simulatieoefening het debat wat konden 

rationaliseren en weggaan van het riedeltje dat vaak wordt 

aangehaald inzake solidariteit en verantwoordelijkheid, waardoor we 

helaas niet vooruit geraken.  

 

qu'à l'échelon européen, nous 

devons mettre en place un 

meilleur screening aux frontières 

extérieures, renforcer les contrôles 

et mener une politique du retour 

plus efficace.  

 

 

05.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, 

bedankt voor uw volledig antwoord. Ik heb die berichtgeving 

inderdaad gevolgd, maar ik bleef met dezelfde vragen achter. Het 

agentschap werd aangekondigd, maar het is er nog niet. Daarvan 

hebben we dus nog geen resultaten. 

 

Het is de bedoeling om asielaanvragen sneller te behandelen. Als dat 

echter het enige is dat van het migratiepact in huis zal komen, terwijl 

er niets wordt gedaan aan de ongebreidelde instroom van illegale 

migratie, dan is het uiteindelijk oude wijn in nieuwe zakken. Welke 

capaciteit zal er ter plaatse nog bij gemaakt worden, zolang de 

levensgevaarlijke oversteek over zee en over land mogelijk blijft, wat 

tot schrijnende problemen leidt? Dat zijn de problemen die aangepakt 

moeten worden, de aanpak zit niet in een bureau dat sneller 

asielaanvragen verwerkt van personen die hier zijn toegekomen na 

zo'n gevaarlijke overtocht te hebben gemaakt. Illegale migratie en de 

gevolgen ervan worden zichtbaar op het terrein. Zolang dat niet wordt 

aangepakt, is het dweilen met de kraan open, zoals ik bij de vorige 

vraag ook al zei. 

 

Een belangrijk aspect in het pact is ook de terugkeer. Daar verschuilt 

u zich achter voor de gebreken in het nationaal beleid, want u zegt 

elke keer dat u wacht op Europa, waarvan u een knap terugkeerbeleid 

verwacht. Er zijn visumsancties en gezamenlijke 

readmissieakkoorden aangekondigd, dus u vindt het niet nodig om 

zulke akkoorden apart af te sluiten. Verder horen wij daar niets van. 

 

Nu vindt u het een succes dat er sneller meer asielaanvragen zullen 

kunnen worden verwerkt, terwijl de systeemfout blijft bestaan dat 

mensen illegaal kunnen migreren, met te veel zullen zijn en in 

erbarmelijke omstandigheden naar hier komen en/of hier ook in zulke 

omstandigheden belanden. Er is immers ook geen akkoord over de 

spreiding na de asielaanvragen. De systeemfout blijft er dus echt wel 

in zitten. 

 

U herhaalt ook telkens uw riedel over Denemarken. U wijst al te 

05.03  Yoleen Van Camp (N-VA): 

L'Agence pour l'asile n'a toutefois 

pas encore vu le jour. De plus, un 

traitement accéléré des dossiers 

ne résout en rien le problème de 

l'afflux incontrôlé de migrants 

illégaux par des voies dange-

reuses sur terre et sur mer. Il n'y a 

pas davantage d'accord sur la 

répartition des demandeurs d'asile 

de sorte que, dans nos pays 

également, ils se retrouvent dans 

des situations très précaires. Le 

secrétaire d'État renvoie à la 

politique du retour telle qu'elle 

devrait être réglée dans le futur 

pacte sur les sanctions dans le 

cadre de l'octroi de visas et des 

accords de réadmission communs 

pour justifier son manque d'ini-

tiative concernant la conclusion de 

tels accords entre pays. Il répète 

également à chaque fois les 

mêmes objections à l'encontre du 

modèle danois au sujet duquel, 

que je sache, il n'a commandé 

aucune étude. Je n'entends jamais 

la moindre alternative. Il faut d'ur-

gence prendre des initiatives au 

niveau national car l'approche 

européenne se révèle manifes-

tement inefficace.  
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gemakkelijk van de hand dat het Deens model niet kan, omdat het 

juridisch niet onderbouwd is. U hebt daarnaar, behoudens vergissing 

van mijn kant, nog geen enkel onderzoek gedaan, of een dergelijk 

onderzoek in elk geval niet aan ons bezorgd. 

 

U stelt dat het geen oplossing is en dat het juridisch niet standhoudt. 

Alternatieven van uw kant hoor ik echter niet. Mijn vraag hoelang u ter 

zake uw hoofd nog in het zand zal blijven steken, lijkt dus nog wel 

even aan te houden. 

 

Ik blijf het dossier in elk geval opvolgen. Het is jammer dat u talmt met 

het nemen van nationale initiatieven, die echt nodig zijn. Iedereen ziet 

immers dat van de EU-aanpak alweer niets in huis zal komen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van Darya Safai aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De oprichting 

van het Europees Asielagentschap" (55019569C) 

06 Question de Darya Safai à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La création de 

l'Agence de l'Union européenne pour l'asile" (55019569C) 

 

06.01  Darya Safai (N-VA): Mijn vraag sluit aan bij die van mevrouw 

Van Camp. Daarom verwijs ik naar mijn schriftelijk ingediende vraag. 

 

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) wordt 

omgevormd tot een echt Europees Asielagentschap. De 

onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement hebben 

daarover een akkoord bereikt. Het agentschap moet ervoor zorgen 

dat de nationale asielprocedures sneller afgehandeld worden en beter 

op elkaar afgestemd zijn. Lidstaten zullen de hulp van het agentschap 

kunnen inroepen wanneer zich een piek van het aantal asieldossiers 

voordoet. 

 

Het Europees Asielagentschap krijgt in vergelijking met het EASO een 

sterker mandaat. Het zal de lidstaten meer operationele en technische 

steun kunnen bieden, zodat ze hun asielbeleid efficiënter kunnen 

maken. 

 

De oprichting van het Europees Asielagentschap moet nu nog formeel 

bekrachtigd worden door het Europees parlement en de Raad. 

 

Kan de Staatssecretaris mij antwoorden op volgende vragen: 

 

Wanneer zal dit nieuwe Europees Asielagentschap operationeel zijn? 

Wat is de precieze invulling van dit mandaat? 

Op welke wijze zullen zij de lidstaten ondersteunen? Hoe zal dit 

agentschap er bijvoorbeeld voor zorgen dat nationale asielprocedures 

sneller zullen verlopen? 

 

06.01 Darya Safai (N-VA): Le 

Bureau européen d'appui en 

matière d'asile (EASO) sera trans-

formé en une Agence européenne 

pour l'asile. L'objectif de cette 

agence sera de veiller à ce que les 

procédures nationales d'asile 

soient traitées plus rapidement et 

qu'elles soient mieux coordon-

nées.  

 

Quand cette nouvelle agence 

d'asile sera-t-elle opérationnelle? 

Quel sera exactement son man-

dat? Comment soutiendra-t-elle 

les États membres? 

 

06.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Nu de Europese Raad en het 

Europees Parlement deze week een politiek akkoord hebben bereikt, 

dienen nog een aantal stappen te worden gezet alvorens het 

Europees Asielagentschap (European Asylum Support Office - EASO) 

concreet van start kan gaan. De verschillende taalversies moeten nog 

op elkaar worden afgestemd en er moet nog een formele stemming 

plaatsvinden in zowel de Europese Raad als het Europees Parlement. 

 

06.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Le Conseil européen et le 

Parlement européen sont par-

venus à un accord politique sur la 

question cette semaine, mais les 

versions dans les différentes 

langues doivent encore être 

alignées et le vote officiel doit 
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Intussen heeft het EASO al heel wat voorbereidend werk gedaan om 

de overgang naar het nieuwe agentschap European Union Agency for 

Asylum (EUAA) zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daartoe werd een 

specifieke projectgroep opgericht. Ook op het budgettaire en 

programmatorische vlak werd al rekening gehouden met de 

inwerkingtreding van dat agentschap. 

 

Het mandaat van het EUAA bouwt in grote mate verder op het 

mandaat van de EASO, maar de mogelijkheden om ondersteuning te 

bieden bij de implementatie van het EU-beleid in de externe dimensie 

en bij situaties van bijzondere druk in bepaalde lidstaten, werden 

versterkt. Ook zijn er meer mogelijkheden om operationele 

samenwerking en wederzijdse bijstand te organiseren. 

 

Concreet betekent dit dat het agentschap sneller personeel ter 

beschikking zal kunnen stellen in het geval van operaties. Er wordt 

een pool gecreëerd van 500 personen, bestaande uit deskundigen uit 

lidstaten die kunnen worden ingezet in het geval van disproportionele 

asieldruk. De trainingsactiviteiten die worden aangeboden aan 

lidstaten, worden uitgebreid. Er zijn ook meer mogelijkheden om 

praktische technische tools te ontwikkelen en richtlijnen uit te 

vaardigen om de praktijken en het beleid in de lidstaten op elkaar af te 

stemmen. 

 

Uit respect voor de fundamentele rechten in al zijn activiteiten zal het 

agentschap ook worden versterkt met een fundamental rights officer. 

Tot slot zal het agentschap, zowel in de lidstaten als in bepaalde 

derdelanden, verbindingsofficieren aanwerven en aan 

capaciteitsopbouw kunnen doen. 

 

Dus, net zoals de EASO, zal het nieuwe agentschap de lidstaten 

blijven ondersteunen. Daarbij dienen we een onderscheid te maken 

tussen de permanente ondersteuning aan lidstaten en de operationele 

en technische ondersteuning van lidstaten die te maken krijgen met 

een specifieke druk op hun asiel- en opvangsystemen en de 

ondersteuning van de EASO inroepen. 

 

Het nieuwe mandaat van het agentschap biedt aldus meer 

mogelijkheden om te komen tot een grotere convergentie en een 

harmonisatie van de nationale asielsystemen, om op die manier te 

kunnen garanderen dat elke lidstaat beschikt over een solide en 

efficiënt asiel- en opvangsysteem dat voldoet aan de Europese 

standaarden. 

 

Misschien is het niet onbelangrijk dat ik ook eens meegeef dat het 

niet is omdat het agentschap bestaat dat wij daarnaast niet aan een 

aantal andere zaken voortwerken. Ik merk immers aan een aantal 

vragen en antwoorden die ik geef, dat, wanneer ik mij enkel focus op 

het antwoord, er bepaalde conclusies aan worden gekoppeld. Ik geef 

het maar mee. Bijvoorbeeld, Europese readmissieakkoorden 

betekenen niet dat wij niet moeten werken aan readmissieakkoorden 

in België. Ik merk dat er op dat vlak soms nood is aan duidelijkheid. 

Indien ik die duidelijkheid moet brengen, doe ik dat met veel plezier. 

Ter zake is het misschien ook belangrijk om aan te geven dat het niet 

is omdat het Europees Agentschap moet zorgen voor snellere 

procedures dat wij in België ook niet moeten zorgen voor snellere 

procedures. Mocht die duidelijkheid kunnen helpen, dan is dat bij deze 

graag gedaan. 

encore avoir lieu dans les deux 

organes.  

 

Entre-temps, le Bureau européen 

d'appui en matière d'asile (BEAA) 

a déjà entamé de nombreux tra-

vaux préparatoires afin d'assurer 

une transition en douceur vers la 

nouvelle Agence de l'Union euro-

péenne pour l'asile, avec un 

groupe de projet spécifique ainsi 

que des mesures relatives aux 

budgets et aux programmes. 

Outre la reprise de l'ancien man-

dat du BEAA, la nouvelle agence 

soutiendra la mise en œuvre de la 

politique de l'UE dans sa dimen-

sion extérieure et en cas de 

pression importante dans les États 

membres. Du personnel sera mis 

à disposition plus rapidement 

grâce à une réserve de 500 

experts. Les formations destinées 

aux États membres seront éten-

dues et il y aura davantage de 

possibilités de développer des 

outils techniques pratiques ainsi 

que d'élaborer des lignes direc-

trices en vue d'une meilleure 

coordination réciproque. L'agence 

disposera également d'un officier 

aux droits fondamentaux. Tant 

dans les États membres que dans 

certains pays tiers, elle recrutera 

des officiers de liaison et pourra 

s'attacher à renforcer les capa-

cités. 

 

Ce nouveau mandat nous per-

mettra d'arriver à une plus grande 

convergence et harmonisation des 

systèmes d'asile nationaux, de 

sorte que chaque État membre 

puisse disposer d'un système 

d'asile et d'accueil solide et 

efficient. 

 

Les différents niveaux d'initiative 

ne s'excluent pas mutuellement, 

comme certains le supposent par-

fois erronément. Ainsi les accords 

de réadmission européens n'em-

pêchent pas que nous puissions 

également travailler à des accords 

de réadmission au niveau belge. 

Et ce n'est pas parce que l'Agence 

européenne pour l'asile devra 

mettre en place des procédures 
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Wij weten immers allemaal dat wij al jarenlang met heel lange 

asielaanvragen kampen. Asielzoekers moeten hier in België soms 

een jaar lang wachten op een antwoord op hun asielaanvraag. Die 

lange procedures gaan helaas al heel lang mee door een 

onderinvestering in onze diensten. Daarna geven wij bovendien 

mensen zomaar een A4'tje met de vraag het grondgebied te verlaten, 

om vervolgens niks meer te doen. Er is dus een soort gedoogbeleid 

ten aanzien van de betrokkenen. Ik geef het maar mee omdat ik 

anders misschien niet volledig genoeg ben. 

 

plus rapides que nous ne pouvons 

pas faire de même en Belgique. 

Nous savons en effet que le 

problème de la longueur des pro-

cédures de demande d'asile se 

pose depuis longtemps et que ces 

longueurs sont dues aux sous-

investissements dans nos ser-

vices. Et ces procédures inter-

minables s'achèvent par un simple 

document A4 demandant aux 

gens de quitter le territoire, ordre 

de quitter le territoire qui est dans 

bien des cas non suivi d'effet. 

 

06.03  Darya Safai (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, in de media 

was u bijzonder enthousiast, en ik citeer u: "Dit ligt al op tafel sedert 

2016". Daarnet zei u 2015, maar the time is now. Eindelijk worden 

concrete stappen gezet om tot een Europees asiel- en migratiebeleid 

te komen. 

 

Het is echter nog te vroeg om victorie te kraaien en ik kijk samen met 

u uit naar de concrete resultaten en naar de daadkracht van dit 

nieuwe Europees Asielagentschap. Ik weet niet welke mirakels men 

verwacht, maar wij zijn ervan overtuigd dat geen enkel systeem het 

probleem zal oplossen, tenzij een structurele oplossing. Voor de N-VA 

is dat een aanpak waarin illegale migratie wordt tegengehouden en 

het recht op asiel voorbehouden blijft voor wie onder de Conventie 

van Genève valt en na bescherming te krijgen Europa legaal mag 

binnenkomen, het zogenaamde Australisch model met humane 

opvangcentra buiten de grenzen van Europa. Ik hoop daar u hier heel 

hard aan werkt. 

 

06.03 Darya Safai (N-VA): Des 

initiatives concrètes sont enfin pri-

ses pour mettre en place une véri-

table politique européenne en 

matière d'asile et de migration. 

Nous sommes cependant con-

vaincus que seule une solution 

structurelle peut apporter un répit, 

en mettant fin à l'immigration 

clandestine et en réservant le droit 

d'asile aux personnes qui relèvent 

de la Convention de Genève et 

qui, après avoir obtenu une protec-

tion, pourront entrer légalement en 

Europe. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van Darya Safai aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De humanitaire 

visa voor IS-vrouwen en -kinderen" (55019570C) 

07 Question de Darya Safai à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les visas 

humanitaires accordés aux femmes et aux enfants liés à l'EI" (55019570C) 

 

07.01  Darya Safai (N-VA): Op 18 juni stelde collega Francken u een 

vraag over de repatriëring van IS-vrouwen en kinderen. 

 

U antwoordde toen het volgende : “De Nationale Veiligheidsraad heeft 

inderdaad beslist dat ons land een aantal personen zal repatriëren uit 

Syrië en Irak. Het gaat concreet om Belgische kinderen, jonger dan 

12 jaar. Dossiers van oudere kinderen of van hun Belgische moeders 

zullen geval per geval worden behandeld op basis van een 

diepgaande dreigingsanalyse door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten". 

 

Kan de Staatssecretaris mij antwoorden op volgende vragen : 

Graag kreeg ik een actuele stand van zaken over deze problematiek?  

Hoeveel humanitaire visa zal u moeten afleveren voor kinderen die 

nog niet de Belgische nationaliteit hebben? 

 

07.01  Darya Safai (N-VA): Où en 

est le rapatriement des femmes et 

des enfants liés à Daech de Syrie 

et d'Irak? Combien de visas hu-

manitaires faudra-t-il pour les 

enfants qui n'ont pas encore la 

nationalité belge? 

 

 

07.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: In dezen moet ik zeer kort 07.02 Sammy Mahdi, secrétaire 
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zijn. De dossiers zijn vertrouwelijk op de uitdrukkelijke vraag van de 

veiligheidsdiensten zelf. Ik kan dan ook geen bijkomende informatie 

geven. 

 

d'État: À la demande de la Sûreté 

de l'État, ces dossiers sont 

confidentiels et je ne puis vous 

fournir d'informations complémen-

taires à leur sujet. 

 

07.03  Darya Safai (N-VA): Dat was inderdaad kort. In de regering-

Michel was afgesproken dat wij niemand actief zouden terughalen. 

Als de Vivaldiregering nu beslist om deze kinderen toch actief terug te 

brengen, mag u in alle eerlijkheid toegeven dat ook hun ouders 

worden teruggebracht. Men kan onmogelijk een kind zonder 

Belgische nationaliteit terugbrengen zonder dat zijn ouders ook vroeg 

of laat hier aankomen, ofwel via de Belgische nationaliteit ofwel via 

een procedure van gezinshereniging. Dit betreur ik ten zeerste en het 

is trouwens heel erg gevaarlijk. Deze mensen hebben zelf gekozen 

om het land te verlaten en zelfs ertegen te strijden. Ze hebben onze 

meest fundamentele waarden verworpen en met het wapen in de 

hand onschuldige mensen omgebracht. Nu worden ze beloond door 

ons naïeve systeem om hen via een humanitair visum te redden. Nu 

gebruiken en misbruiken ze hun kinderen om alsnog terug naar hier 

te komen. Uiteraard geeft uw Vivaldiregering hieraan toe. Kan het nog 

cynischer dat humanitaire visa worden uitgereikt aan de vijanden van 

onze beschaving en onze vrijheid om hen uit de hel te helpen waar zij 

en alleen zij verantwoordelijk voor zijn? 

 

07.03 Darya Safai (N-VA): Au 

sein du gouvernement Michel, il 

avait été convenu qu'aucun retour 

ne serait activement organisé. Si 

le gouvernement Vivaldi décide à 

présent de faire revenir malgré 

tout ces enfants en Belgique, le 

secrétaire d'État devra admettre 

que leurs parents seront égale-

ment rapatriés. Nous le regrettons. 

Ces gens ont librement choisi de 

quitter le pays et même de le 

combattre. Ils sont à présent 

récompensés grâce à la naïveté 

du système. Des visas huma-

nitaires sont délivrés à des 

ennemis de notre civilisation.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Vraag van Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het hoger 

belang van het kind" (55019571C) 

08 Question de Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'intérêt 

supérieur de l'enfant" (55019571C) 

 

08.01  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, In 

de maand mei stelde ik u een vraag inzake een rapport van 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (VWV) over het hoger belang van het 

kind. Daarin wordt aan de hand van juridisch onderzoek beschreven 

hoe het hoger belang van het kind onvoldoende ter sprake komt bij 

DVZ en de RvV. 

U zei dat de conclusie van VWV niet klopte, namelijk dat uw diensten 

het hoger belang van het kind te weinig in rekening nemen. In uw 

antwoord zette u uiteen hoe België wel rekening houdt met het hoger 

belang van het kind, maar ging u niet in op de specifieke beweringen 

van het rapport. Bij deze dring ik erop aan om deze mensenrechten-

problematiek te herbekijken, een kwestie die niet enkel door VWV 

wordt aangeklaagd.  

Het belangrijkste voor de minderjarigen in deze context is dat ze 

rechtszekerheid hebben, dat hun rechten met andere woorden 

effectief gewaarborgd worden. Dat is vandaag de dag niet het geval, 

omdat het hoger belang van het kind enkel fragmentarisch aan bod 

komt in de Belgische vreemdelingenwet. Voor een minderjarige 

asielzoeker hangt er daardoor veel af van degene die zijn/haar 

dossier behandelt bij DVZ, het CGVS of de RvV: indien de 

dossierbehandelaar begaan is met kinderrechten zullen ze dit 

uitvoerig behandelen, zo niet zal het minimaal worden ingevuld als 

onderdeel van de procedure. Daarentegen heeft het VN-comité voor 

de Rechten van het Kind ons land al meerdere malen aangespoord 

om het hoger belang van het kind direct toe te passen. 

08.01 Greet Daems (PVDA-PTB): 

L'intérêt supérieur de l'enfant n'est 

pas directement garanti dans la loi 

sur les étrangers. En outre, lors-

que la Belgique a signé la Con-

vention relative aux droits de 

l'enfant, elle a déclaré qu'elle ne 

garantirait pas nécessairement 

ces droits aux non-Belges. Le 

Comité des droits de l'enfant des 

Nations Unies nous a déjà 

rappelés à l'ordre à ce sujet.  

 

Le secrétaire d'État reconnaît-il 

qu'il existe une incertitude juridique 

pour les demandeurs d'asile 

mineurs? L'intérêt supérieur de 

l'enfant sera-t-il inclus dans la loi 

sur les étrangers? 
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Daarnaast is er het principe van non-discriminatie. Dat is het 

vertrekpunt van het internationaal kinderrechtenverdrag (artikel 2), 

maar België verklaarde bij de ondertekening van het verdrag dat ze 

de kinderrechten niet noodzakelijk zou waarborgen voor niet-Belgen. 

Tot zover de universaliteit van mensenrechten. Het VN-comité voor 

de Rechten van het Kind wees België ook op dit vlak op een betere 

waarborging van de kinderrechten en vroeg om de desbetreffende 

verklaring in te trekken. 

Erkent u dat rechtsonzekerheid een probleem is voor minderjarige 

asielzoekers? 

Zal u streven naar het opnemen van het hoger belang van het kind in 

de vreemdelingenwet in de vorm van een directe toepassing? 

Zal u initiatief nemen om de Belgische verklaring die het principe van 

non-discriminatie schendt in te trekken? 

 

08.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Daems, naast 

verschillende bepalingen in de vreemdelingenwet inzake het hoger 

belang van het kind is het principe van het hoger belang van het kind 

ook opgenomen in het Internationaal Verdrag inzake de rechten van 

het kind, meer specifiek in artikel 22bis, vierde lid van artikel 24, 

tweede lid van de Grondwet en in het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie en verschillende Europese richtlijnen.  

 

Die bepalingen verplichten mijn diensten om bij het nemen van 

beslissingen rekening te houden met het hoger belang van het kind. 

Er wordt op toegezien dat de beoordeling van het hoger belang 

systematisch wordt toegepast in de praktijk. Het opnemen van het 

hoger belang van het kind als overkoepelend principe in de 

vreemdelingenwet moet worden bekeken in het kader van het 

migratiewetboek, zoals ik reeds in mijn antwoord op een vraag in de 

commissievergadering van 7 mei 2021 heb verduidelijkt. 

 

België heeft bij artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de 

rechten van het kind betreffende het principe van non-discriminatie 

een verklaring afgelegd dat het principe van non-discriminatie op 

grond van nationale afkomst niet noodzakelijkerwijs de verplichting 

voor staten impliceert om vreemdelingen automatisch dezelfde 

rechten te garanderen als hun onderdanen. Dat principe is ook 

bedoeld om alle willekeur uit te sluiten, maar niet de verschillen in 

behandeling die gebaseerd zijn op objectieve en redelijke 

overwegingen in overeenstemming met de beginselen die in 

democratische samenlevingen gelden.  

 

Formeel gezien is dat geen voorbehoud, enkel een mededeling over 

hoe het principe bij ons geïnterpreteerd wordt. Non-discriminatie is 

dus altijd het uitgangspunt, maar er kunnen situaties zijn die een 

verschil in behandeling rechtvaardigen. Het betekent gewoon dat de 

nationaliteit een objectief verschil in situatie kan betekenen, die een 

verschillende behandeling rechtvaardigt. Dat is vrij standaard en 

helemaal niet controversieel. Een overheid mag verschillende zaken 

verschillend behandelen, wanneer de verschillen gestoeld zijn op 

objectieve criteria, zoals de nationaliteit.  

 

Dat is ook vaste rechtsspraak van het Grondwettelijk Hof. Ik zie 

bijgevolg niet in waarom deze verklaring zou moeten worden 

ingetrokken. Deze interpretatieve verklaring wil uiteraard niet zeggen 

dat kinderrechten niet noodzakelijk zouden moeten worden 

gewaarborgd voor niet-Belgen. Het is ook geen aanfluiting van het 

08.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Les dispositions de la loi 

sur les étrangers concernant 

l'intérêt supérieur de l'enfant, le 

traité des Nations Unies relatif aux 

droits de l'Enfant, la Constitution, 

la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne et plusieurs 

directives européennes contraig-

nent mes services à prendre des 

décisions en prenant en compte 

l'intérêt de l'enfant et il est veillé à 

ce qu'il en soit effectivement ainsi. 

 

La référence à l'intérêt supérieur 

de l'enfant comme principe faîtier 

dans la loi sur les étrangers doit 

être considérée dans le cadre du 

code de la migration. 

 

La Belgique a formulé concernant 

l'article 2 du traité sur les droits 

des enfants une déclaration 

indiquant que le principe de non-

discrimination sur la base de 

l'origine nationale n'implique pas 

nécessairement que les mêmes 

droits que les ressortissants soient 

automatiquement octroyés aux 

étrangers. Cela signifie que la na-

tionalité peut constituer une 

différence objective qui justifierait 

un traitement différent. La juris-

prudence de la Cour consti-

tutionnelle va dans le même sens. 

Il n'y a aucune raison de revenir 

sur cette déclaration interprétative. 

Elle ne signifie pas que les droits 

des enfants de doivent pas être 

garantis pour les non-Belges. Elle 

ne constitue pas davantage une 

dénonciation du principe selon 

lequel il existe des droits humains 
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principe dat mensenrechten universeel zijn. 

 

universels. 

 

08.03  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, als u 

meent wat u zegt over mensenrechten, dan moet het hogere belang 

van het kind een fundamentele overweging worden in de wetgeving. 

Het nieuwe Migratiewetboek waarvan u werk maakt, is daarvoor een 

uitgelezen kans. Wij zullen daarover blijven waken. 

 

08.03 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Le nouveau Code de la migration 

que prépare le Secrétaire d'État 

est une excellente occasion d'in-

clure l'intérêt supérieur de l'enfant 

en tant que considération fon-

damentale dans la législation.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Mevrouw Van Camp, uw volgende vragen nrs. 55019572C, 55019573C, 55019574C en 

55019575C waren omzettingen van schriftelijke vragen naar mondelinge, meen ik? 

 

08.04  Yoleen Van Camp (N-VA): Het kabinet heeft vlak voor 

aanvang van de commissie werk gemaakt van het bezorgen van de 

antwoorden. Waarvoor dank. 

 

 

De voorzitter: Dat is goed nieuws, iedereen tevreden. Dan beschouwen we die vier vragen als behandeld. 

 

09 Question de François De Smet à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La 

régularisation des personnes atteintes de la drépanocytose" (55019578C) 

09 Vraag van François De Smet aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

regularisatie van personen met sikkelcelziekte" (55019578C) 

 

09.01  François De Smet (DéFI): Monsieur le président, monsieur le 

secrétaire d'État, Akufa Lobi, ce surnom désigne au Congo le 

moribond, celui qui va mourir demain. C’est le surnom qui a été donné 

à Mimi, une personne que je connais, qui est touchée par la 

drépanocytose. Car oui, au Congo, souffrir de drépanocytose, c'est 

être condamné à n'avoir plus d'espérance.  

 

Cela fait maintenant onze ans que Mimi est sans-papiers en Belgique. 

Et pourtant, depuis récemment, elle est menacée d'expulsion au 

Congo, son pays d’origine. Mimi a une maladie très rare, la 

drépanocytose. Cette maladie génétique affecte le sang. Elle 

provoque une dégénérescence des globules rouges: régulièrement, 

ils bloquent les vaisseaux sanguins. Cette maladie est douloureuse, 

invalidante. Bien que rare, c'est la maladie génétique la plus répandue 

au monde. En Belgique, elle touche plus de 50 000 personnes.  

 

Mimi n’est évidemment pas la seule à être dans cette situation; sinon, 

je ne vous en parlerais pas. Plusieurs sans-papiers sont dans des 

situations médicales très problématiques. Toutefois, depuis l’arrêt de 

la Cour de justice de l’Union européenne du 18 décembre 2014, la 

personne qui faisait face à un risque sérieux de détérioration grave et 

irréversible de son état de santé en cas de retour devrait pouvoir 

bénéficier d’un recours suspensif de la mesure d’expulsion. Il semble 

donc évident qu’une telle demande d’expulsion ne peut avoir lieu.  

 

Rappelons que la procédure prévue par l’article 9ter de loi du 

15 décembre 1980 permet la régularisation spéciale des personnes 

en situation irrégulière qui ont introduit une demande pour raisons 

médicales. Cependant, en pratique, une telle mesure est souvent très 

stricte, trop stricte pour certaines personnes souffrant d'une 

pathologie comme la drépanocytose, qui ne se soigne pas 

09.01 François De Smet (DéFI): 

Net zoals Mimi, een jonge Con-

golese vrouw die al 11 jaar illegaal 

in ons land verblijft en aan sikkel-

celziekte lijdt, een zeldzame en 

invaliderende genetische aan-

doening, bevinden veel illegalen 

zich in een problematische 

medische situatie. Sinds het arrest 

van het Hof van Justitie van de EU 

van 18 december 2014 kan een 

persoon wiens gezondheidstoe-

stand in geval van terugkeer dreigt 

te verslechteren, echter een op-

schortende beroepsprodecure 

tegen de uitzetting opstarten. Arti-

kel 9ter van de wet van 

15 december 1980 voorziet in de 

mogelijkheid van bijzondere regu-

larisatie van personen die een 

aanvraag op medische gronden 

ingediend hebben. In de praktijk 

wordt die maatregel evenwel te 

strikt toegepast.  

 

Hoe interpreteert u dit arrest van 

het Europees Hof van Justitie en 

het arrest-Paposhvili met be-

trekking tot chronisch zieken en 

hoe houdt België zich aan die 

jurisprudentie? Waarom worden 
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convenablement dans une série de pays, comme par exemple le 

Congo. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, concernant l’expulsion de personnes 

ayant une maladie chronique, quelle est votre interprétation de l'arrêt 

de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2014, 

mais aussi du célèbre arrêt Paposhvili du 17 avril 2014? Comment la 

Belgique respecte-t-elle aujourd'hui ces jurisprudences?  

 

Concernant la procédure 9ter, pourquoi ne pas faire en sorte que les 

migrants en situation irrégulière souffrant de drépanocytose puissent 

se voir accorder une procédure de régularisation? Quels sont les 

critères pour déterminer s'il existe un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant? Sont-ils assez clairs et suffisants pour que l’Office des 

étrangers les applique aux cas particuliers? Acceptez-vous l'idée que, 

peut-être, certaines pathologies très invalidantes passent entre les 

mailles du filet? 

 

illegalen met ziekten zoals sikkel-

celanemie niet geregulariseerd in 

het kader van procedure 9ter? 

Welke criteria worden er gebezigd 

voor het bepalen van het levens-

gevaar en het risico van een on-

menselijke of vernederende be-

handeling? Volstaan die opdat de 

Dienst Vreemdelingenzaken ze op 

individuele gevallen kan toepas-

sen? Erkent u dat sommige inva-

liderende aandoeningen door de 

mazen van het net glippen? 

 

 

09.02  Sammy Mahdi, secrétaire d'État: Monsieur De Smet, je vais 

commencer par une information générale au sujet de l'article 9 ter. À 

mon avis, vous le connaissez très bien mais un rappel n'est jamais 

inutile. L'article 9 ter concerne les maladies qui entraînent un risque 

réel pour la vie ou pour l'intégrité physique; ou un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans le pays d'origine ou dans le pays où le malade 

séjourne. 

 

Ces risques sont évalués au cas par cas par le médecin de l'Office 

des étrangers qui est indépendant dans son appréciation médicale. 

Cette évaluation dépend de nombreux facteurs: l'état clinique, la 

gravité de la maladie, le traitement nécessaire, la réponse aux 

traitements. Dès lors, il n'est pas possible de dire que telle ou telle 

pathologie donnera d'office lieu à une régularisation. Lorsque le 

médecin de l'Office des étrangers se prononce au fond, c'est qu'il a 

jugé que le risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'absence de traitement est réel. Dans ce cas, il vérifie si les soins 

nécessaires sont disponibles et accessibles dans le pays d'origine, 

pour vérifier que la personne malade pourra poursuivre son traitement 

dans ce pays, et ainsi écarter le risque de traitement inhumain et 

dégradant. 

 

L'article 9 ter existe depuis 2007. Les médecins de l'Office des 

étrangers et les organes de contrôle que sont le CCE et le Conseil 

d'État appliquent donc ces critères depuis 14 ans, sans que cela pose 

problème. Cela démontre bien qu'ils sont suffisants et suffisamment 

clairs. 

 

Rappelons que le Conseil d'État a déjà statué sur le fait que l'article 

9ter offrait une protection plus étendue que l'article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'homme. 

 

En ce qui concerne l'arrêt Paposhvili, si une personne introduit une 

demande 9 ter et que son dossier est examiné par un médecin de 

l'Office des étrangers qui a donné un avis médical négatif, il y a deux 

cas de figure. 

 

Soit la décision est irrecevable: l'intéressé ne souffre pas d'une 

09.02 Staatssecretaris Sammy 

Mahdi: Artikel 9ter is van toe-

passing op ziekten die een reëel 

risico met zich meebrengen voor 

iemands leven of fysieke inte-

griteit, of een reëel risico op een 

onmenselijke of onterende be-

handeling, als er geen adequate 

behandeling bestaat in het land 

van herkomst of van verblijf. Die 

risico's worden per geval ge-

evalueerd door de arts van de 

DVZ. Aangezien er met meerdere 

factoren rekening gehouden moet 

worden, kan men niet zeggen dat 

deze of gene aandoening ambts-

halve tot een regularisatie leidt.  

 

Wanneer de arts zich ten gronde 

uitspreekt, dan betekent dat dat hij 

van oordeel is dat het risico op een 

onmenselijke of onterende behan-

deling reëel is. Hij verifieert dan of 

de noodzakelijke zorgverstrekking 

in het land van herkomst beschik-

baar en toegankelijk is.  

 

Die criteria worden sinds 14 jaar 

door de artsen van de DVZ en de 

controleorganen gehanteerd, zon-

der dat er problemen gerezen zijn. 

Ze zijn dus duidelijk en toereikend. 

De Raad van State heeft reeds 

geoordeeld dat dat artikel een rui-

mere bescherming biedt dan 

artikel 3 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. 

 

Als een persoon een aanvraag op 
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maladie relevant de l'article 9 ter et donc ne relève pas des maladies 

pour lesquelles l'arrêt Paposhvili s'applique, vu l'absence de 

traitement inhumain et dégradant en cas d'absence de traitement et 

de risque réel pour la vie ou l'intégrité physique. 

 

Soit la décision est non fondée: dans ce cas, la disponibilité et 

l'accessibilité des soins médicaux sont établies pour la maladie car il 

existe un risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'absence du traitement. L'arrêt Paposhvili qui demande de vérifier 

cela est donc bien respecté. 

 

En ce qui concerne la drépanocytose, il convient d'apporter une 

précision supplémentaire car il y a deux types de drépanocytose. Il y a 

d'une part la drépanocytose hétérozygote. Dans ce cas, il n'y a qu'un 

seul gène porteur et la maladie ne se développe généralement pas ou 

avec des symptômes légers. Il existe cependant des exceptions avec 

des cas plus graves. Je ne dois pas vous soumettre mon cahier 

médical personnel. Personnellement, j'ai la drépanocytose 

hétérozygote que j'ai héritée de mon père et qui protège d'ailleurs 

contre la malaria. Cela a des avantages quand on est hétérozygote 

mais pas quand on est homozygote, c'est-à-dire quand les deux 

gènes sont porteurs et que la maladie est active. Il existe bien 

entendu des symptomatologies plus graves que d'autres. 

 

Il convient aussi de rappeler que la drépanocytose est très rare dans 

nos contrées mais est bien plus courante dans certaines populations, 

notamment au Congo et en Irak, comme dans mon cas. C'est la 

raison pour laquelle il existe dans ces pays des centres médicaux 

dédiés à cette pathologie avec dépistage et traitement ainsi que des 

campagnes informatives. 

 

grond van artikel 9ter indient, zijn 

of haar dossier onderzocht wordt 

door een arts van de DVZ en deze 

een negatief medisch advies ver-

strekt, is de beslissing onont-

vankelijk (de betrokkene lijdt niet 

aan een ziekte die onder arti-

kel 9ter valt en het arrest-

Paposhvili is niet van toepassing) 

of ongegrond (beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de nood-

zakelijke zorgverstrekking, het 

arrest-Paposhvili, waarin gevraagd 

wordt om dat na te kijken, wordt 

dus nageleefd).  

 

Sikkelcelziekte kan heterozygoot 

zijn. In dat geval is één enkel gen 

drager van de ziekte en ontwikkelt 

deze ziekte zich niet of met lichte 

symptomen. Ze kan echter ook 

homozygoot zijn. In dat geval zijn 

beide genen dragers van de ziekte 

en komt deze tot uiting.  

 

Sikkelcelziekte is in onze contreien 

zeer zeldzaam, maar onder meer 

in Congo en Irak komt ze meer 

voor. In die landen bestaan er 

medische centra die zich op die 

pathologie toespitsen. 

 

09.03  François De Smet (DéFI): Monsieur le secrétaire d'État, je 

vous remercie pour vos réponses.  

 

Vous maîtrisez le 9ter et le sujet. Il existe bien sûr différentes formes 

de drépanocytose. Mon attention se porte sur les cas invalidants et 

pas sur la drépanocytose qui est asymptomatique, comme celle que 

vous portez.  

 

J'ai rencontré le collectif Drépanocytose, ASBL qui accompagne ces 

gens qui ont des problèmes qui ne se posent pas juste pour les 

questions de séjour. Je pose régulièrement des questions à certains 

de vos collègues et il y a un gros travail de prévention pour que la 

maladie génétique ne se reproduise pas. Il y a énormément de 

choses à faire face à cette maladie méconnue. 

 

S'agissant de l'aspect spécifique du séjour, je continue à penser que 

les gens qui souffrent d'une forme grave et rare de drépanocytose 

font face, en cas d'expulsion, à un traitement qui pourrait être 

considéré comme inhumain et dégradant. J'entends votre intérêt pour 

le sujet et vous m'avez répondu hier, en séance plénière – et avec 

raison –, que vous étiez un secrétaire d'État impliqué et de terrain. 

Vous n'avez pas peur, il faut le reconnaître, d'aller au contact et à la 

rencontre. Je profite donc de cette occasion pour vous proposer de 

rencontrer la responsable de ce collectif pour votre simple 

information. Je sais que le médecin de l'Office des étrangers fait son 

travail de manière indépendante et je ne demande aucun passe-droit. 

09.03 François De Smet (DéFI): 

Ik bedoelde de invaliderende ge-

vallen en niet de patiënten met a-

symptomatische sikkelcelziekte. Ik 

had een ontmoeting met de vzw 

Collectif Drépanocytose, die pa-

tiënten begeleidt. Er is veel werk 

aan de winkel op het vlak van 

preventie om deze weinig bekende 

ziekte, die niet alleen vragen rond 

het verblijf doet rijzen, te be-

strijden. 

 

De mensen die lijden aan een 

ernstige vorm van sikkelcelziekte 

ondergaan in geval van uitzetting 

een mogelijk onmenselijke en 

vernederende behandeling. Ik hoor 

dat u niet onverschillig bent ten 

opzichte van dit onderwerp en dat 

u niet bang bent om in contact te 

treden. Ik vraag u niet om deze 

patiënten te bevoorrechten, maar 

ik stel voor dat u de verant-

woordelijke van dat collectief 

ontmoet, zodat u hier meer over te 
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Je souhaite simplement améliorer votre information en proposant 

cette rencontre. 

 

weten komt.  

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.26 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 15 h 26. 

 

 

  

 


