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SOMMAIRE  INHOUD  

    
Débat d'actualité sur Frontex et questions jointes 

de 

1 Actualiteitsdebat over Frontex en toegevoegde 

vragen van 

1 

- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et 

Loterie Nationale) sur "Le recours à l'agence 

Frontex par la Belgique dans le contexte 

européen" (55017159C) 

1 - Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "De medewerking van 

België aan de activiteiten van Frontex in een 

Europese context" (55017159C) 

1 

- Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et 

Loterie Nationale) sur "Les actions illégales 

menée par Frontex" (55017395C) 

1 - Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Illegale acties van 

Frontex" (55017395C) 

1 

- François De Smet à Sammy Mahdi (Asile, 

Migration et Loterie Nationale) sur "Le naufrage 

d’un bateau en Méditerranée avec 130 migrants à 

bord" (55017402C) 

1 - François De Smet aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "De boot met 

130 migranten die gekapseisd is in de 

Middellandse Zee" (55017402C) 

1 

- Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration 

et Loterie Nationale) sur "Le rapport de 11.11.11 

et Vluchtelingenwerk Vlaanderen sur les 

refoulements opérés par l'UE" (55017405C) 

1 - Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Het rapport van 

11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen over 

de Europese pushbacks" (55017405C) 
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- Ben Segers à Sammy Mahdi (Asile, Migration et 

Loterie Nationale) sur "Les opérations de 

sauvetage" (55017415C) 

1 - Ben Segers aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Reddingsoperaties" 

(55017415C) 
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Orateurs: Hervé Rigot, Eva Platteau, 

François De Smet, Greet Daems, Ben 

Segers, Sammy Mahdi, secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie 

Nationale, adjoint à la ministre de l'Intérieur, 

des Réformes institutionnelles et du 

Renouveau démocratique, Simon Moutquin 

 Sprekers: Hervé Rigot, Eva Platteau, 

François De Smet, Greet Daems, Ben 

Segers, Sammy Mahdi, staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met de Nationale 

Loterij, toegevoegd aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, lnstitutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing, 

Simon Moutquin 
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rixe entre Afghans à Roulers" (55016270C) 
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chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 
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Migration et Loterie Nationale) sur "L'impossibilité 
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(55016275C) 

13 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le 

retrait de permis de séjour pour un motif lié à 

16 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

intrekken van verblijfsvergunningen op basis van 
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l'ordre public" (55016272C) openbare orde" (55016272C) 
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secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

participants aux émeutes à Bruxelles qui relèvent 

de la procédure de Dublin" (55016273C) 

19 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

relschoppers van Brussel die in een 

Dublinprocedure zitten" (55016273C) 
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Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 
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kamp met asielzoekers in Lesbos" (55016274C) 

19 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

mendiants roumains à Bruxelles" (55016592C) 

22 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

Roemeense bedelaars in Brussel" (55016592C) 
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Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Questions jointes de 23 Samengevoegde vragen van 23 

- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, 

Migration et Loterie Nationale) sur "L'emploi de 

demandeurs d'asile dans le domaine des soins" 

(55016593C) 

23 - Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

tewerkstellen van asielzoekers in de zorg" 

(55016593C) 

23 

- Nathalie Muylle à Sammy Mahdi (Asile, 

Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

demandeurs d'asile disponibles pour un emploi 

dans les soins de santé" (55017355C) 

23 - Nathalie Muylle aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "Asielzoekers 

in de zorg" (55017355C) 

23 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Nathalie 

Muylle, Sammy Mahdi, secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie 

Nationale, adjoint à la ministre de l'Intérieur, 

des Réformes institutionnelles et du 

Renouveau démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Nathalie 

Muylle, Sammy Mahdi, staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met de Nationale 

Loterij, toegevoegd aan de minister van 

Binnenlandse Zaken, lnstitutionele 

Hervormingen en Democratische Vernieuwing 

 

    

Question de Simon Moutquin à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La 

transposition par la Belgique de la directive 

Sanctions" (55016653C) 

28 Vraag van Simon Moutquin aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

omzetting van de Sanctierichtlijn in Belgisch 

recht" (55016653C) 

28 

Orateurs: Simon Moutquin, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

 Sprekers: Simon Moutquin, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 
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ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

    

Questions jointes de 31 Samengevoegde vragen van 31 

- Simon Moutquin à Sammy Mahdi (Asile, 

Migration et Loterie Nationale) sur "Les graves 

manquements dans la gestion du centre Fedasil 

de Jalhay" (55016654C) 

31 - Simon Moutquin aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "De ernstige 

tekortkomingen in het beheer van het 

Fedasilcentrum van Jalhay" (55016654C) 

31 

- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et 

Loterie Nationale) sur "Le centre d’accueil pour 

demandeurs d'asile de Spa - Jalhay" 

(55016707C) 

31 - Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Het asielcentrum van 

Spa - Jalhay" (55016707C) 

31 

- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et 

Loterie Nationale) sur "Le centre d'accueil pour 

demandeurs d'asile de Jalhay" (55017096C) 

31 - Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Het asielcentrum van 

Jalhay" (55017096C) 

31 

- Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration 

et Loterie Nationale) sur "Le centre d'accueil à 

Jalhay" (55017412C) 

31 - Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Het opvangcentrum in 

Jalhay" (55017412C) 

31 

Orateurs: Simon Moutquin, Hervé Rigot, 

Greet Daems, Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Loterie Nationale, adjoint à la ministre de 

l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du 

Renouveau démocratique 

 Sprekers: Simon Moutquin, Hervé Rigot, 

Greet Daems, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

affrontements entre bandes de jeunes étrangers à 

Liège" (55016700C) 

37 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

rellen tussen buitenlandse jeugdbendes in Luik" 

(55016700C) 

37 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Questions jointes de 38 Samengevoegde vragen van 38 

- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, 

Migration et Loterie Nationale) sur "Le retard du 

pacte sur la migration de l’Union européenne" 

(55016709C) 

38 - Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "De vertraging 

voor het EU-migratiepact" (55016709C) 

38 

- Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration 

et Loterie Nationale) sur "Le pacte migratoire 

européen" (55017301C) 

38 - Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "Het Europese 

migratiepact" (55017301C) 

38 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique, Theo Francken 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing, Theo Francken 

 

    

Question de Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, 

Migration et Loterie Nationale) sur "Le sort d'une 

famille kurde theutoise" (55016717C) 

43 Vraag van Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "Het lot van 

een Koerdische familie uit Theux" (55016717C) 

43 

Orateurs: Hervé Rigot, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Hervé Rigot, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 
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Question de Theo Francken à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le plan 

de relance" (55016720C) 

45 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

relanceplan" (55016720C) 

45 

Orateurs: Theo Francken, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Theo Francken, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Theo Francken à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'arrêt 

H.A. contre l'Ėtat belge (Dublin)" (55016726C) 

46 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

arrest H.A. tegen de Belgische Staat (Dublin)" 

(55016726C) 

46 

Orateurs: Theo Francken, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Theo Francken, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Questions jointes de 48 Samengevoegde vragen van 48 

- Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration 

et Loterie Nationale) sur "L'arrêt C-112/20 

concernant l'intérêt supérieur de l'enfant" 

(55016729C) 

48 - Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, 

Migratie en Nationale Loterij) over "Het arrest C-

112/20 m.b.t. het hoger belang van het kind" 

(55016729C) 

48 

- Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration 

et Loterie Nationale) sur "L'intérêt supérieur de 

l'enfant dans le cadre des demandes d'asile" 

(55017407C) 

48 - Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie 

en Nationale Loterij) over "Het hoger belang van 

het kind bij asielaanvragen" (55017407C) 

48 

Orateurs: Theo Francken, Greet Daems, 

Sammy Mahdi, secrétaire d'État à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Loterie Nationale, 

adjoint à la ministre de l'Intérieur, des 

Réformes institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Theo Francken, Greet Daems, 

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met de Nationale Loterij, 

toegevoegd aan de minister van Binnenlandse 

Zaken, lnstitutionele Hervormingen en 

Democratische Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La 

personne en séjour illégal ayant porté un coup de 

couteau lors d'une dispute à propos du ramadan" 

(55016981C) 

53 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

illegaal die met een hakmes uithaalde tijdens een 

ruzie over de ramadan" (55016981C) 

53 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur 

"L'interdiction de la migration estudiantine 

temporaire vers la Belgique" (55016982C) 

54 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

verbod op tijdelijke studentenmigratie naar België" 

(55016982C) 

54 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 

 

    

Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi 

(Asile, Migration et Loterie Nationale) sur 

"L'expulsion d'un imam turc prédicateur de haine" 

58 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi 

(Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

uitwijzing van een Turkse haatimam" 

58 
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(55016983C) (55016983C) 

Orateurs: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, 

chargé de la Loterie Nationale, adjoint à la 

ministre de l'Intérieur, des Réformes 

institutionnelles et du Renouveau 

démocratique 

 Sprekers: Yoleen Van Camp, Sammy Mahdi, 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de 

minister van Binnenlandse Zaken, 

lnstitutionele Hervormingen en Democratische 

Vernieuwing 
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COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, 
DE LA SÉCURITÉ, DE LA 

MIGRATION ET DES MATIÈRES 
ADMINISTRATIVES 

COMMISSIE VOOR 
BINNENLANDSE ZAKEN, 

VEILIGHEID, MIGRATIE EN 
BESTUURSZAKEN 

 

du 

 

VENDREDI 7 MAI 2021 

 

Après-midi 

 

______ 

 

 

van 

 

VRIJDAG 7 MEI 2021 

 

Namiddag 

 

______ 

 

 

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.29 uur en voorgezeten door de heer Ortwin 

Depoortere. 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 29 et présidée par M. Ortwin Depoortere. 

 

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. 

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 voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, sommige collega's maken zich een beetje ongerust omdat we 

wat later zijn begonnen dan oorspronkelijk was gepland en we daardoor vertraging zouden oplopen bij de 

behandeling van de ingediende vragen, maar ik veronderstel dat we alle vragen zoals steeds heel vlot en 

soepel, maar toch ook heel grondig zullen behandelen. 

 

Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, dat zal ik uiteraard doen. 

 

01 Débat d'actualité sur Frontex et questions jointes de 

- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le recours à l'agence Frontex 

par la Belgique dans le contexte européen" (55017159C) 

- Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les actions illégales menée 

par Frontex" (55017395C) 

- François De Smet à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le naufrage d’un 

bateau en Méditerranée avec 130 migrants à bord" (55017402C) 

- Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le rapport de 11.11.11 et 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen sur les refoulements opérés par l'UE" (55017405C) 

- Ben Segers à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les opérations de sauvetage" 

(55017415C) 

01 Actualiteitsdebat over Frontex en toegevoegde vragen van 

- Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De medewerking van 

België aan de activiteiten van Frontex in een Europese context" (55017159C) 

- Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Illegale acties van 

Frontex" (55017395C) 

- François De Smet aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De boot met 130 

migranten die gekapseisd is in de Middellandse Zee" (55017402C) 

- Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het rapport van 11.11.11 

en Vluchtelingenwerk Vlaanderen over de Europese pushbacks" (55017405C) 

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

(55017415C) 

 

01.01  Hervé Rigot (PS): Monsieur le président, monsieur le 

secrétaire d'État, je vous remercie de nous épargner les détails de 

01.01 Hervé Rigot (PS): Op 

27 april heeft het Europees Parle-
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l'incident qui a précédé cette réunion. En revanche, j'espère que vous 

ne lésinerez pas sur les réponses que nous attendons de vous 

aujourd'hui, en particulier dans ce premier débat d'actualité important 

qui concerne Frontex. 

 

Ce 27 avril, le Parlement européen a rejeté la décharge du budget 

2019 de l'agence Frontex. Si ce vote n'a pas d'effet sur le fonction-

nement actuel de l'agence, puisqu'il porte sur un budget déjà exécuté, 

il s'agit néanmoins d'un signal politique très fort à l'encontre d'une 

agence dont nous parlons très souvent, voire trop souvent, dans cette 

commission. En effet, lorsque ce sujet est abordé, c'est rarement en 

termes élogieux. 

 

Au-delà des accusations de participation à de véritables push-backs 

en Méditerranée – pour ne citer que ce volet des violations de droits 

humains dont elle est accusée –, l'agence a également fait parler 

d'elle lors du naufrage d'une embarcation transportant 130 personnes, 

par son défaut de réaction. Plus récemment, un dossier élaboré par 

plusieurs organes de presse – entre autres, Libération et Der 

Spiegel – la met en cause dans la reprise par le régime libyen de 

quelque 11 000 personnes qui tentaient la traversée. 

 

Vous avez déjà pu indiquer dans cette commission l'importance que 

vous accordiez au respect des droits humains dans la politique 

migratoire. De ce point de vue, et au regard des nouveaux griefs 

soulevés à l'encontre de Frontex, je souhaite vous poser les questions 

suivantes, qui sont essentielles. Notre pays participe-t-il encore aux 

"vols Frontex" dans le cadre de la politique de retour? Depuis le début 

de la crise sanitaire, à combien de vols la Belgique a-t-elle pris part, 

pour combien de personnes et vers quelles destinations? 

 

Au regard des questions posées, qui ne sont pas du tout anodines, 

quant au respect des droits de l'homme par l'agence Frontex, est-il 

envisagé de décider d'un moratoire et donc de suspendre la 

participation de la Belgique à ces vols? À défaut, quels moyens 

effectifs et concrets sont-ils déployés par notre pays pour contrôler et 

garantir le respect intégral des droits humains dans la mise en œuvre 

des expulsions par cette voie, dans le cas où nous devrions les 

poursuivre? 

 

ment de kwijting voor de begroting 

2019 van Frontex verworpen, een 

krachtig politiek signaal ten 

aanzien van een agentschap dat 

ervan beschuldigd wordt deel te 

nemen aan echte pushbacks op 

zee, mensenrechten te schenden 

en niet te hebben ingegrepen toen 

een boot met 130 opvarenden 

zonk. Persorganen als Libération 

en Der Spiegel hebben met de 

beschuldigende vinger naar 

Frontex gewezen in verband met 

de heropname door het Libische 

regime van zo'n 11.000 vluch-

telingen die de oversteek waag-

den.  

 

U zegt dat u de eerbiediging van 

de mensenrechten in het migra-

tiebeleid hoog in het vaandel 

draagt. 

 

Neemt ons land sinds het begin 

van de gezondheidscrisis nog deel 

aan de Frontexvluchten in het 

kader van het terugkeerbeleid en 

zo ja, in welke mate? Wordt er een 

moratorium op ons partnerschap 

met dat agentschap overwogen? 

Hoe garandeert België dat de 

mensenrechten tijdens die uitzet-

tingen in acht genomen worden? 

 

 

01.02  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, 

vorige keer heb ik al vragen gesteld over het pushbackbeleid van 

Frontex naar aanleiding van het rapport van 11.11.11 en 

Vluchtelingenwerk. Sindsdien zijn er opnieuw onthullingen geweest 

over Frontex. Een eerste onthulling las ik deze week in een artikel van 

The Guardian, waarin een huiveringwekkend relaas wordt gedaan van 

illegale pushbacks door Europese landen, waarbij asielzoekers 

verhinderd worden om asiel aan te vragen. De journalisten kwamen 

op basis van een analyse van rapporten van VN-agentschappen en 

ngo's tot de conclusie dat de Europese landen in 2020, gesteund door 

Frontex, ten minste 40.000 vluchtelingen de toegang tot de EU 

hebben verhinderd. Het is erg om het te moeten zeggen, maar 

2.000 vluchtelingen zijn gestorven in de Middellandse Zee door de 

pushbackacties. U weet dat pushbacks illegaal zijn onder artikel 33 

van het VN-Vluchtelingenverdrag. Ook de gedragscode van Frontex 

verbindt zich daar uiteraard toe.  

 

Het artikel van The Guardian ging verder in op de verschillende 

01.02 Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Il y a de nouvelles ré-

vélations concernant Frontex. 

The Guardian a publié un récit 

terrifiant sur les refoulements 

illégaux par des pays européens à 

la suite desquels des candidats à 

l'asile n'ont pu introduire leur 

demande. Des pays européens, 

appuyés par Frontex, auraient 

ainsi, en 2000, refusé à 

40 000 candidats réfugiés au 

moins l'accès à l'UE, provoquant 

la noyade dans la Méditerranée de 

2 000 personnes. 

 

 

Des pays extérieurs à l'UE sont 
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manieren waarop de pushbacks worden uitgevoerd door de betrokken 

Europese landen zoals Griekenland, Spanje, Italië, Malta en Kroatië. 

Deze landen zouden niet-EU-landen betalen en particuliere vaartuigen 

inschakelen om boten in nood te onderscheppen en passagiers terug 

te drijven, onder andere naar Libië, waar ze vervolgens in 

detentiecentra belanden en een groot risico lopen om gemarteld te 

worden. Herhaaldelijk wordt ook melding gemaakt van pushback-

operaties door mensen die werden geslagen, beroofd, aan de grens 

zijn uitgekleed of op zee zijn achtergelaten.  

 

We hebben ook in de krant kunnen lezen dat er zich op 21 april van 

dit jaar een tragische ramp heeft afgespeeld, waarbij 130 migranten 

omkwamen in zee nadat ze schipbreuk hadden geleden voor de kust 

van Libië. Een zeer problematisch feit daarbij is dat een vliegtuig van 

Frontex de mensen in nood op zee had gezien, maar dat Frontex 

besloot om niet in te grijpen. Eigenlijk hebben we die mensen dus 

laten verdrinken. Dat is toch onaanvaardbaar.  

 

Mijnheer de staatssecretaris, staan het pushbackbeleid en de 

betrokkenheid van Frontex daarbij ook op de agenda van de volgende 

vergadering van de Raad? Indien niet, zult u dan zelf de problematiek 

van de pushbacks ter sprake brengen bij uw Europese collega's?  

 

Wie draagt volgens u de verantwoordelijkheid voor de dood van die 

130 migranten die stierven op zee? Zal België Frontex daarvoor ter 

verantwoording roepen? Wat is uw mening daarover?  

 

Acht u de positie van de directeur van Frontex, de heer Leggeri, 

houdbaar gezien deze feiten? Zoals u weet is België vertegen-

woordigd in de Management Board van Frontex. Kunt u uitleggen wat 

het mandaat van de vertegenwoordiging van België in de 

Management Board precies inhoudt? Kan België daar ook het ontslag 

van die directeur eisen?  

 

rémunérés et des embarcations 

privées seraient déployées pour 

intercepter des bateaux en dé-

tresse et ramener les passagers 

notamment en Libye, où ils se 

retrouvent dans des centres de 

détention aux conditions de vie in-

humaines.  

 

Le 21 avril 2021, 130 migrants 

auraient péri en mer parce qu'ils 

avaient fait naufrage au large des 

côtes libyennes. Un avion de 

Frontex avait repéré les naufragés 

en détresse mais n'est pas inter-

venu. Nous avons laissé ces gens 

se noyer. 

 

La politique des refoulements et 

l'implication de Frontex figurent-el-

les à l'agenda de la prochaine 

réunion du Conseil? Dans la 

négative, le ministre abordera-t-il 

lui-même cette question? 

 

À qui incombe, selon vous, la 

responsabilité de la mort des 130 

migrants qui se sont noyés au 

large des côtes libyennes? La 

Belgique mettra-t-elle en cause la 

responsabilité de Frontex? Le 

directeur de Frontex peut-il encore 

rester en place? La Belgique, qui 

est représentée au sein du conseil 

d'administration de Frontex, peut-

elle réclamer la démission du di-

recteur? 

 

01.03  François De Smet (DéFI): Monsieur le secrétaire d’État, jeudi 

22 avril dernier, l’ONG SOS Méditerranée a indiqué avoir retrouvé au 

large de la Libye une dizaine de corps près d’un bateau pneumatique 

retourné qui avait été signalé en détresse avec environ 130 

personnes à bord. 

Cet incident, malheureusement non isolé, est catastrophique. En effet, 

il semblerait qu'il y ait peu d’espoir de retrouver des survivants parmi 

les 130 personnes à bord de ce bateau. Et pourtant, depuis le 1er 

janvier 2021, l’OIM a enregistré 453 migrants qui ont péri en 

Méditerranée, essentiellement sur cette route centrale au départ de la 

Tunisie et de la Libye.  

 

Monsieur le secrétaire d’État, si ces morts tragiques sont répertoriées 

et méritent toute notre inquiétude, de multiples sauvetages ont 

cependant lieu quotidiennement en Méditerranée grâce aux gardes 

côtiers et aux ONG internationales présentes sur place.  

 

Le 23 septembre 2019, un mini-sommet débouchait sur un accord de 

réparation automatique des migrants et réfugiés secourus en mer qui 

permettait à la France, l'Allemagne, l’Italie ainsi que Malte de se 

01.03  François De Smet (DéFI): 

Op 22 april heeft de ngo SOS 

Méditerranée gemeld dat ze voor 

de kust van Libië een tiental 

lichamen had gevonden in de 

buurt van een rubberboot, waa-

rvan men gemeld had dat die met 

ongeveer 130 mensen aan boord 

in nood verkeerde. Sinds 1 januari 

2021 heeft de IOM 453 migranten 

geregistreerd die in de 

Middellandse Zee omgekomen 

zijn, meestal op die route. Er 

vinden ook talrijke reddingsacties 

plaats dankzij de inzet van de 

kustwacht en de internationale 

ngo's.  

 

Op 23 september 2019 werd er op 

een Europese minitop een akkoord 
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répartir les personnes sauvées.  

 

Et pourtant, à ce sommet, la Belgique fut absente. Bien qu’une 

résolution du parlement en novembre 2019 mandatait le 

gouvernement de mettre en œuvre un tel accord, force est de 

constater qu’aucune action n’a été entreprise autant par vos 

prédécesseurs que par vous-même pour participer à une telle 

répartition automatique.  

 

Quelles sont les informations que vous disposez de cet évènement ? 

Pouvons-nous espérer des survivants à un tel drame humain et 

humanitaire ?  

 

Depuis votre entrée en fonction, vous êtes-vous concerté avec la 

Commissaire européenne à la Migration, aux Affaires intérieures et à 

la Citoyenneté, Madame Johansson, au sujet de la répartition des 

migrants et des réfugiés secourus en mer ? Dans l’affirmative, que 

ressort-il de cet échange ? 

 

Le 28 novembre 2019, le Parlement donnait un mandat au 

gouvernement précédent de mettre en œuvre l’accord de Malte grâce 

à une résolution adoptée à une large majorité par la Chambre. Quelle 

est votre position sur cette résolution ? Pouvons-nous espérer que la 

Belgique participe enfin à l’accord de Malte ?  

 

bereikt over de automatische 

verdeling van de op zee geredde 

migranten en vluchtelingen. België 

was er niet bij, hoewel het 

Parlement de regering via een 

resolutie van november 2019 

daartoe een mandaat had 

gegeven.  

 

Hebt u meer informatie over dat 

ongeluk? Zijn er overlevenden? 

Hebt u met de Europese 

commissaris voor Migratie overleg 

gepleegd over de verdeling van de 

op zee geredde migranten en 

vluchtelingen? Zo ja, met welk 

resultaat? Wat is uw standpunt 

over de resolutie van 28 november 

2019? Zal België de overeenkomst 

van Malta uitvoeren? 

 

 

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

4 maart publiceerden 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een 

rapport over de Europese pushbacks van migranten. In 2020 is de 

teller op 20.000 pushbacks beland. De werkelijke cijfers liggen 

ongetwijfeld vele malen hoger. 

 

De Belgische Staat financiert ook mee de pushbacks in Libië, waar de 

kustwacht wordt betaald om vluchtelingen te onderscheppen en terug 

te brengen naar het vasteland. Daar worden ze in de mensonterende 

toestanden van Libische detentiecentra gestort. Moorden, verkrach-

tingen en folteringen zijn er schering en inslag. 

 

Deze ngo’s stellen twee dingen vast over de pushbacks: ze zijn een 

structureel onderdeel van het Europese migratiebeleid geworden en 

geweld loopt er als een rode draad doorheen. 

 

Verschillende EU-lidstaten doen er ook aan mee. In Kroatië bijvoor-

beeld wordt in 60 % van de pushbackgevallen geweld gepleegd. 

Europa gaat ook niet zomaar vrijuit. 

 

Frontex zou mensenrechtenschendingen moeten rapporteren, maar 

dat doet het niet. Slechts drie schendingen werden door Frontex in 

2018 gerapporteerd. Het verantwoordelijk orgaan van Frontex lijkt 

onderbemand en wordt hoogstwaarschijnlijk actief tegengewerkt met 

straffeloosheid als gevolg. Er heerst dus een zwijgcultuur over het 

gebruik van geweld door Frontex. 

 

Daarom pleiten 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen voor een 

onafhankelijk monitoringsmechanisme om mensenrechten aan de 

grenzen te beschermen, een reset van Frontex, meer veilige en legale 

toegangswegen tot Europa en een reset van de Europese 

samenwerking met Libië. 

 

01.04 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Le 4 mars, 11.11.11 et 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen ont 

publié un rapport sur les refoule-

ments opérés par l'Union euro-

péenne. En 2020, il y aurait eu 

20 000 refoulements mais ce 

chiffre est probablement inférieur à 

la réalité. Les garde-côtes libyens 

sont payés pour renvoyer les 

réfugiés vers des centres de dé-

tention en Libye où ils sont vic-

times de traitements inhumains. 

La Belgique contribue financière-

ment à ces refoulements en Libye. 

 

Selon les ONG, les refoulements 

font partie intégrante de la politi-

que et l'usage de la force est cou-

rant.  

 

Les rapports de l'agence Frontex 

ne font pas ou peu mention de 

violations des droits de l'homme. 

L'organe responsable est en sous-

effectif et il y règne une culture du 

silence. Les ONG réclament donc 

notamment la mise en place d'un 

mécanisme de contrôle indépen-

dant. 

 

Quelle position le secrétaire d'État 

a-t-il défendue au Conseil? A-t-il 
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Mijnheer de staatssecretaris, op 11 maart nam u deel aan de EU 

Home Affairs Council. Daarnaast is België ook lid van het Frontex 

Management Board. 

 

Welke standpunten hebt u op de Council verdedigd? Vroeg u om 

onvoorwaardelijke en onmiddellijke bescherming van de mensen-

rechten aan de Europese grenzen? Zijn er lidstaten die de pushbacks 

veroordelen? Zult u als lid van het Frontex Management Board pleiten 

voor een grondige herziening van de organisatie, gezien de 

veelvuldige schandalen en de gebrekkige werking? 

 

plaidé en faveur d'une protection 

inconditionnelle et immédiate des 

droits de l'homme aux frontières 

européennes? Certains États 

membres condamnent-ils les re-

foulements? En sa qualité de 

membre du conseil d'administra-

tion de Frontex, la Belgique plai-

dera-t-elle pour une réforme de 

l'organisation? 

 

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

staatssecretaris, de problematiek van de verdrinkingen werd reeds 

duidelijk en uitgebreid geïllustreerd. Een aantal afschuwelijke 

gebeurtenissen de voorbije weken in de Middellandse Zee maakte 

opnieuw duidelijk dat er dringend nood is aan betere afspraken inzake 

reddingsoperaties. Er moeten natuurlijk duurzame afspraken gemaakt 

worden met de landen van herkomst en de transitlanden. Dat 

veronderstelt dat er ook afspraken moeten gemaakt worden met de 

landen waar de boten vertrekken, in verband met de reddings-

operaties. Verder moeten er ook afspraken gemaakt worden om de 

operaties aan EU-zijde te verbeteren.  

 

Het regeerakkoord bepaalt over die reddingsoperaties: “Ook 

Europese instellingen, zoals Frontex, moeten daarbij de grond-

rechten, evenals de internationale verplichtingen, waaronder SAR en 

Safety of Life at Sea (SOLAS) respecteren. Ons land zal deze 

principes verdedigen bij de onderhandelingen over het komende EU 

Pact on Migration and Asylum.” 

 

Wij hebben begrepen dat er een European Contact Group on Search 

and Rescue bestaat, samengesteld uit EU-autoriteiten, waarvan 

België deel zou uitmaken. Deze contactgroep heeft als doel de 

coördinatie tussen de lidstaten te verzekeren en infomatie uit te 

wisselen. Is het juist dat België hiervan deel uitmaakt? 

 

We hebben ook begrepen dat deze contactgroep idealiter per land 

zou bestaan uit een migratie-expert – wat dat ook precies mag zijn – 

en een expert in reddingsoperaties, bij voorkeur departements-

hoofden. Wie maakt voor België deel uit van deze werkgroep? Wat is 

de Belgische positie? Welke richting gaan de gesprekken uit? 

 

Op welke andere fora wordt er momenteel gesproken over reddings-

operaties en wat is de Belgische houding daar? Welke richting gaan 

de gesprekken uit? 

 

01.05 Ben Segers (Vooruit): Les 

événements récents montrent 

clairement la nécessité de con-

clure des accords plus clairs con-

cernant les opérations de sau-

vetage, notamment avec les pays 

d'origine et de transit au départ 

desquels les bateaux prennent le 

large. Les opérations UE doivent 

également faire l'objet de meilleurs 

accords. 

 

Selon l'accord de gouvernement, 

les institutions européennes com-

me Frontex doivent respecter les 

droits fondamentaux et les obli-

gations internationales. 

 

La Belgique fait-elle partie du 

European Contact Group on 

Search and Rescue qui est chargé 

de la coordination et l'échange 

d'informations? Qui représente 

notre pays au sein de ce groupe 

de travail? Quel point de vue notre 

pays défend-il dans d'autres fo-

rums où les opérations de sau-

vetage sont discutées? 

 

 

01.06 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, dames 

en heren Kamerleden, dit is een thematiek waarvan wij allemaal van 

mening zijn dat wij hierover moeten spreken. Het is dus goed dat 

hierover vragen worden gesteld. 

 

Wij moeten een duidelijk onderscheid maken tussen de verschillende 

opdrachten van Frontex. België en de Dienst Vreemdelingenzaken 

werken goed en nauw samen met Frontex op het vlak van bijvoor-

beeld de terugkeeroperaties. Verder heeft Frontex ook vele andere 

missies inzake grensbewaking, onder andere in de Middellandse Zee, 

waarbij België en mijn diensten minder rechtstreeks betrokken zijn. 

 

01.06 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Frontex accomplit plusieurs 

types de missions. La Belgique et 

l'Office des étrangers coopèrent 

bien sur le plan des opérations de 

retour. Notre pays est moins im-

pliqué dans les opérations de 

surveillance des frontières.  
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En ce qui concerne le premier aspect, la Belgique participe aux vols 

spéciaux de Frontex qui sont évalués positivement. En 2020, 

58 personnes ont été éloignées via 11 vols Frontex: 7 Guinéens, 

2 Nigérians et 49 Albanais. Ces derniers sont partis de Lille via des 

Collecting Joint Return Operations (CJRO). En 2021, la Belgique a 

déjà pris part à 6 vols. Ainsi, 10 personnes ont déjà fait l'objet d'un 

éloignement: 2 vers l'Afghanistan, 1 vers l'Albanie, 2 vers la Guinée, 1 

vers le Kosovo et 4 vers la Russie. 

 

L'exécution des vols spéciaux conjoints obéit aux conventions, 

règlements et directives internationaux et européens applicables. Si la 

Belgique participe aux vols Frontex, le suivi est assuré par l'Inspection 

générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et vise à 

améliorer le fonctionnement et l'organisation. Les accompagnateurs 

ont suivi une formation FReM (Forced-Return Monitor) et un suivi est 

prévu. 

 

Cette formation, qui est organisée en collaboration avec l'agence des 

droits fondamentaux de l'Union européenne, vise à créer un degré de 

qualité uniforme à l'échelle européenne, basé sur le respect des droits 

de l'homme pour le monitoring des retours forcés. L'AIG participe 

activement au projet FreM et est impliquée dans l'élaboration d'un 

guide pour les escorteurs sur les droits de l'homme et le rôle de 

l'observateur pendant les retours forcés. 

 

L'AIG ne participe pas à toutes les JRO mais elle essaie de surveiller 

ces vols autant que possible. Des contrôleurs des droits 

fondamentaux de Frontex, les Fundamental Rights Monitors, sont 

toujours présents sur chaque vol.  

 

Pour les Collecting Joint Return Operations, c'est le pays d'origine qui 

assure l'escorte. Ces escorteurs ont également suivi une formation 

spécifique à cet effet.  

 

Frontex a mis en place un mécanisme de plainte. 

 

België neemt deel aan speciale 

Frontexvluchten, die positief wer-

den beoordeeld. In 2020 werden 

er 58 personen verwijderd op elf 

vluchten: 7 Guineeërs, 2 Nige-

rianen en 49 Albanezen. In 2021 

werden er  tien personen ver-

wijderd op zes vluchten: naar 

Afghanistan, Albanië, Guinee, 

Kosovo en Rusland. 

 

De uitvoering van speciale geza-

menlijke vluchten gebeurt in over-

eenstemming met de interna-

tionale en Europese verdragen, 

verordeningen en richtlijnen. 

 

Het toezicht op de Belgische deel-

name aan de Frontexvluchten ge-

beurt door de Algemene Inspectie 

van de Federale Politie en van de 

Lokale Politie (AIG) en strekt ertoe 

de werkwijze en de organisatie te 

verbeteren. De opleiding 'Forced 

Return Monitoring' voor begelei-

ders, die samen met het Bureau 

van de Europese Unie voor de 

grondrechten georganiseerd 

wordt, strekt ertoe een uniform 

kwaliteitsniveau te waarborgen op 

Europees niveau. De AIG is 

betrokken bij het samenstellen van 

een gids voor escorteurs over 

mensenrechten en de rol van de 

observator bij een gedwongen 

terugkeer. 

 

Op elke vlucht zijn er toezicht-

houders voor de grondrechten van 

Frontex aanwezig. Voor de 

Collecting Joint Return Operations 

(CJRO) zorgt het land van 

herkomst voor de escorteur. Die 

escorteurs hebben ook een 

specifieke opleiding gevolgd. 

 

Frontex heeft een klachtenme-

chanisme opgezet.  

 

Mevrouw Platteau, in antwoord op uw vraag wil ik verduidelijken dat 

de Frontexoperaties die plaatsvinden in het Middellandse Zeegebied 

helpen om verschillende vormen van grensoverschrijdende 

criminaliteit aan te pakken en de buitengrenzen van Europa te 

bewaken. Bij de operaties op zee komen ook andere taken kijken, 

zoals het monitoren van vervuiling en van illegale visserij. 

 

Laat me ook duidelijk stellen dat er niet zoiets bestaat als een 

mandaat om pushbacks te ondernemen of om het internationaal recht 

Les opérations menées par Fron-

tex en Méditerranée aident à lutter 

contre la criminalité transfron-

talière et à protéger les frontières 

extérieures de l'Europe. Lors des 

opérations en mer, les contrôles 

portent également sur la pollution 

et la pêche illégale, par exemple. 
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te schenden. Zoals ik in deze commissie al meermaals heb uitgelegd, 

worden de beschuldigingen op verschillende niveaus onderzocht en 

tot nu toe is er nog geen bewijs geleverd van het tegendeel. Dat 

onderzoek is wel van primordiaal belang. 

 

De agenda van de volgende Raadsvergadering, onder Portugees 

voorzitterschap, is nog in voorbereiding, dus daarover kan ik geen 

nadere details geven. 

 

Het nieuws over de verdrinkingsdood van 130 migranten op de 

Middellandse Zee heeft op ons allen een diepe indruk gemaakt. Een 

mensenleven is kostbaar en mag nooit de inzet worden van politieke 

berekening. Er heerst momenteel nog onduidelijkheid over de exacte 

omstandigheden waarin dat drama is gebeurd en of er eventueel 

overlevenden zijn. De bootjes bevonden zich in de nabijheid van de 

Libische kust en er waren geen andere schepen in de directe 

omgeving, onder andere vanwege het zeer slechte weer. Ik hoop dat 

de concrete omstandigheden waarin dat drama kon gebeuren, zeer 

snel duidelijk zullen worden. 

 

Wel is duidelijk dat er op Europees niveau nood is aan een nieuw 

beleid inzake asiel en migratie, met inbegrip van een sterk antwoord 

op mensenhandel en mensensmokkel. Een sterker gemeen-

schappelijk Europees beleid is een belangrijk speerpunt, ook in het 

Belgische regeerakkoord. België benadrukt op elke Europese top de 

noodzaak daartoe. Het gemeenschappelijk doel van ons allen moet 

zijn om dergelijke drama's in de toekomst te voorkomen. Een sterker 

gemeenschappelijk beleid zal daartoe in belangrijke mate bijdragen. 

 

Aucun mandat n'a été donné en 

vue de procéder à des refoule-

ments ou de permettre des vio-

lations du droit international. Les 

accusations en question font 

l'objet d'une instruction. L'élabo-

ration de l'ordre du jour de la 

prochaine réunion du Conseil est 

en cours. 

 

J'espère que les circonstances 

concrètes dans lesquelles 130 

migrants ont trouvé la mort par 

noyade au large de la côte libyen-

ne seront rapidement élucidées. 

Cette tragédie nous a tous 

profondément touchés. 

 

Une nouvelle politique en matière 

d'asile et de migration, incluant 

une réponse forte au trafic des 

êtres humains, doit être instaurée 

d'urgence à l'échelon européen. 

Une politique commune euro-

péenne plus puissante constitue 

un fer de lance important. 

 

 

En ce qui concerne la question de M. De Smet, comme je veux 

examiner les questions des trafics d'êtres humains et des traversées 

en bateau dans le cadre du débat plus large du Pacte sur la migration 

et l'asile, je ne prévois pas de participation belge à l'accord de Malte 

pour le moment. Je n'ai pas encore abordé spécifiquement le sujet du 

sauvetage en mer avec la commissaire Johansson. Par contre, notre 

pays est représenté au sein du European Contact Group on Search 

and Rescue. 

 

Ik stel momenteel nog geen Bel-

gische deelname aan het Akkoord 

van Malta in het vooruitzicht. Ik 

heb de kwestie van de reddings-

operaties op zee nog niet 

besproken met Eurocommissaris 

Johansson, maar ons land is 

vertegenwoordigd in de European 

Search and Rescue Contact 

Group. 

 

Mijnheer Segers, dit brengt me bij uw vragen.  

 

Na raadpleging van de verschillende administraties, heeft België 

besloten zich te laten vertegenwoordigen door de federale politie en 

de directie-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit. Deze groep 

komt tweemaal per jaar samen. Een eerste inleidende vergadering 

vond eind maart plaats en was bedoeld om van gedachten te wisselen 

over het mandaat en de procedureregelementen van de groep. U 

weet dat reddingen op zee een nationale verantwoordelijkheid zijn en 

dat de Europese Unie op dit vlak niet bevoegd is. Een van de 

belangrijkste doelstellingen van de groep is dan ook het coördineren 

van deze nationale reddingsoperaties en het verduidelijken van de 

nationale interpretaties van het internationaal recht.  

 

België betreurde tijdens de eerste vergadering dat de groep zich enkel 

op het Middellandse Zeegebied concentreerde en de problematiek 

van de kleine bootjes op de Noordzee, bijvoorbeeld, niet heeft 

besproken.  

Au sein du groupe de travail 

concernant les opérations de sau-

vetage, notre pays est représenté 

par la police fédérale et la direction 

générale Navigation du SPF 

Mobilité. Ce groupe se réunit deux 

fois par an. Fin mars, lors d'une 

première réunion introductive, le 

mandat et la procédure ont été 

abordés. Les sauvetages en mer 

constituent une responsabilité 

nationale et l'objectif du groupe est 

donc de coordonner les opérations 

de sauvetage nationales et de 

clarifier les interprétations nati-

onales qui sont faites du droit 

international. Au cours de cette 

première réunion, la Belgique a 
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Mevrouw Daems, de werking van Frontex stond niet op de agenda 

van de jongste vergadering van de Raad. De Europese Commissie en 

de lidstaten veroordelen deze pushbacks, die verboden zijn krachtens 

het internationale en Europese recht.  

 

De positie van de directeur van Frontex ligt niet meteen op tafel, 

wegens het ontbreken van een formele ingebrekestelling van Frontex. 

Een eventuele hervorming van Frontex zal niet gebeuren via de 

Management Board, die daarvoor overigens niet bevoegd is. Deze 

vereist een aanpassing van de Frontex-verordening. Het Belgische 

standpunt binnen de Management Board wordt vertegenwoordigd 

door de federale politie, die uiteraard onder de bevoegdheid van 

minister Verlinden valt. 

 

déploré le fait que le groupe ne 

s'était concentré que sur la 

Méditerranée et n'avait pas abordé 

le problème des petites embar-

cations en mer du Nord.  

 

Le fonctionnement de Frontex ne 

figurait pas à l'ordre du jour de la 

dernière réunion du Conseil. La 

Commission européenne et les 

États membres ont condamné les 

opérations de refoulement, qui 

sont interdites en vertu du droit 

international et européen. 

 

Une éventuelle réforme de Frontex 

nécessite une adaptation du règle-

ment en la matière. Au sein du 

conseil d'administration, la Bel-

gique est représentée par la police 

fédérale, qui est placée sous 

l'autorité de la ministre Annelies 

Verlinden. 

 

01.07  Hervé Rigot (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je suis 

évidemment très heureux de constater que vous êtes attentif, tout 

comme l'État belge, au comportement de Frontex. L'Europe l'est, et 

l'Europe n'a pas agi par gaieté de cœur. Si elle a pris ces mesures à 

l'égard de Frontex, c'est qu'il y a des sérieux questionnements par 

rapport à l'attitude de cette agence. 

 

Lorsque je lis sur le site de Frontex que "le respect et la protection 

des droits fondamentaux sont au cœur de toutes les activités de 

Frontex. Avant d'être déployés, le personnel de l'agence et les agents 

nationaux participant aux opérations de Frontex bénéficient d'une 

formation sur les droits fondamentaux et l'accès à la protection 

internationale", je m'interroge. Je m'interroge vraiment. J'espère que 

ce n'est pas simplement ce qu'on pourrait appeler du "cosmétique" au 

niveau de Frontex. 

 

Si je suis convaincu de l'importance de cette mission qui est confiée à 

Frontex, je suis également persuadé qu'il faut que cette mission de 

protection des frontières se fasse dans le respect de toutes et tous, et 

singulièrement de tous les migrants qui seront amenés demain, par 

des décisions au regard de la loi, à être renvoyés ou refoulés. 

 

Tout cela doit se faire toujours, en tout état de cause, dans le respect. 

Je compte vraiment sur vous et sur notre État belge pour y veiller et 

pour prendre les dispositions utiles qui s'imposent, au besoin, à 

l'égard de Frontex. Je vous remercie. 

 

01.07 Hervé Rigot (PS): Ik ben 

blij dat u alert bent op de werking 

van Frontex. De Europese auto-

riteiten hebben die maatregelen 

genomen omdat er ernstige vra-

gen rijzen met betrekking tot 

Frontex. Op de site van het 

agentschap wordt er aangegeven 

dat de eerbiediging van de grond-

rechten centraal staat in zijn 

activiteiten en dat de medewerkers 

daartoe opgeleid zijn, maar ik heb 

daar bedenkingen bij. Ik ben ervan 

overtuigd dat de opdracht om de 

grenzen te beschermen moet 

uitgevoerd worden met inachtne-

ming van eenieders rechten, ook 

van de migranten die zullen moe-

ten worden teruggedreven. Ik re-

ken op u om de nodige maat-

regelen te treffen. 

 

 

01.08  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de staatssecretaris, u zegt dat Europa misschien in gebreke is 

gebleven. Ik wil toch benadrukken, ook aan de andere leden, dat 

Europa natuurlijk de lidstaten zijn. Dat zijn dus ook wij; dat is ook 

België. Wij dragen dus ook een verantwoordelijkheid voor dat 

Europees agentschap en mogen die niet zomaar van ons afschuiven. 

 

01.08 Eva Platteau (Ecolo-

Groen): En tant que pays membre 

de l'UE, nous sommes cores-

ponsables de Frontex. Le se-

crétaire d'État veut que les 

accusations soient examinées et 

ne se prononce pas à leur sujet. 
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U hebt uitgelegd dat België rechtstreeks samenwerkt met Frontex 

voor de terugkeer maar niet zozeer voor de grensbewaking. Ook 

daarbij stel ik mij echter vragen. 

 

Het klopt dat Frontex geen mandaat heeft om pushbacks te 

ondernemen. Daarom ging mijn vraag ook over illegale activiteiten. 

 

U geeft aan dat de beschuldigingen worden onderzocht. U spreekt 

zich daar dus niet over uit. Zegt u dan dat het niet klopt wat de ngo's 

in hun rapporten schrijven en wat de journalisten schrijven? U gaf een 

vaag antwoord en een vage uitleg over die 130 migranten die 

verdronken zijn. Wie draagt daar de verantwoordelijkheid voor? Is het 

slechte weer een excuus voor Frontex om uit te leggen waarom het 

niet heeft ingegrepen en geen reddingsactie heeft ondernomen? Het 

is belangrijk dat wij daarover duidelijkheid krijgen. 

 

U wijst er zelf op dat reddingen op zee een nationale bevoegdheid 

zijn. Frontex heeft echter wel een coördinerende taak. Wij mogen op 

dat punt zeker ook kijken naar het agentschap en nagaan wie verant-

woordelijk is geweest voor het drama dat er zich heeft afgespeeld 

opdat de verantwoordelijken daarop worden aangesproken. 

 

In uw antwoorden op mijn vragen over de directeur en de positie van 

de directeur geeft u aan dat de hervorming niet zal gebeuren in de 

Management Board maar voor de aanpassing van de verordening. Ik 

weet niet of dat echt een oplossing zal zijn. Andere leden hebben ook 

verwezen naar de cultuur bij Frontex, waarbij wat in de regels, in de 

deontologische code en in de verordeningen staat, niet altijd wordt 

gevolgd. 

 

Misschien moet ons land ter zake een krachtiger signaal geven. In het 

Europees Parlement wordt dat signaal nu duidelijk gegeven. Ook de 

groene fractie en de socialisten hebben het ontslag van de directeur 

van Frontex gevraagd. Misschien is zo'n signaal wel nodig. 

 

Ik hoop dat u alleszins tijdens uw volgende vergadering met uw 

collega's van de Raad de bezorgdheden op tafel zal leggen. 

 

Prétend-il dès lors que ce que les 

ONG écrivent dans leurs rapports 

est erroné? 

 

C'est à l'État qu'il revient d'assurer 

les sauvetages en mer, mais 

Frontex joue malgré tout un rôle 

de coordination. Qui porte la 

responsabilité de la mort de ces 

130 migrants? Pourquoi Frontex 

n'est-elle pas intervenue? Nous 

devons établir la clarté sur cette 

question. 

 

La réforme de Frontex n'aura 

probablement pas lieu au niveau 

de la gestion, mais sera réalisée 

par un ajustement du règlement. Il 

est peu probable à nos yeux que 

cela résolve la question. Frontex 

ne respecte en outre pas toujours 

le code de déontologie du règle-

ment. Au sein du Parlement euro-

péen, les verts et les socialistes 

demandent la démission du 

directeur de Frontex. Peut-être 

notre pays doit-il envoyer le même 

signal. 

 

 

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

de staatssecretaris, ik wil de ernst van de situatie aan de Europese 

grenzen toch nog eens benadrukken. Zoals mevrouw Platteau al zei, 

is dit voor België, als Europees land, ook mee onze verantwoordelijk-

heid. Volgens een recente studie van The Guardian vielen er sinds 

het begin van deze pandemie ruim 2.000 doden te betreuren in de 

Middellandse Zee als gevolg van de illegale pushbacks en dan heb ik 

het nog niet over het bijkomende veroorzaakte leed. 

 

Wat aan de grenzen reeds jarenlang aan de gang is, zet ook een heel 

cynische toon onder het Europese project waarmee vele Europese 

leiders zo graag te koop lopen. Mensenrechten worden met de voeten 

getreden omdat een coherent, inclusief en gezamenlijk Europees 

migratiebeleid uitblijft. Mensen op de vlucht moeten worden 

beschermd. Wij zullen dit nauwgezet blijven opvolgen. 

 

01.09 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Selon le quotidien The Guardian, 

2 000 personnes au moins ont 

trouvé la mort en mer Médi-

terranée depuis le début de la 

pandémie en raison des refoule-

ments (pushbacks) illégaux. Là 

bas, le projet européen prend une 

tournure nettement plus cynique. 

En tant que pays de l'UE, la 

Belgique en est coresponsable. 

 

 

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

staatssecretaris, ik noteer dat de federale politie en het directoraat-

generaal Scheepvaart voor ons land deel uitmaken van de de 

European Contact Group on Search and Rescue. Die samenstelling 

01.10 Ben Segers (Vooruit): Je 

suis étonné de voir que le dé-

partement du secrétaire d'État n'a 

pas de représentant au sein du 
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verwondert mij toch wat omdat daarin niemand van uw departement 

vertegenwoordigd lijkt te zijn. U hebt zich laten informeren over de 

samenstelling van die Contact Group. Dit bewijst, mijns inziens, dat 

de link daarmee wellicht beter kan. Gelet op de onderwerpen die 

daarin worden behandeld en de implicaties voor migratie, willen wij 

dat u ook goed op de hoogte bent en de inhoud mee kunt sturen in de 

richting van het regeerakkoord. 

 

We rekenen op u om, conform het regeerakkoord, de Belgische 

positie zo te sturen dat we in overeenstemming met het internationaal 

recht tot duurzame afspraken komen met landen van herkomst en 

transitlanden en dat aan de EU-zijde het internationaal recht, inclusief 

SAR en SOLAS, steeds worden nageleefd. Ik wens u alle succes. 

 

Groupe de contact européen sur la 

recherche et le sauvetage des 

migrants et des réfugiés. Nous 

comptons sur le secrétaire d'État 

pour définir la position belge d'une 

façon qui permette de parvenir à 

des accords durables avec les 

pays d'origine et de transit et à 

faire respecter le droit international 

aux frontières de l'UE. 

 

 

01.11  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je 

pense qu'il nous est possible de réagir dans un débat d'actualité. 

 

 

Le président: C'est exact. Je vous prie de m'excuser. 

 

01.12  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je 

voulais juste rappeler, et je pense que M. le secrétaire d'État le sait, 

les discussions passionnantes que nous avons eues pendant les 

négociations sur la formation du gouvernement. Nous avons pu 

échanger des points de vue différents, mais il y en a un sur lequel 

nous nous sommes mis d'accord et qui a été inscrit dans l'accord de 

gouvernement, c'est que Frontex comme d'autres agences doit 

respecter les droits fondamentaux. Cela signifie que même s'il existe 

des nuances dans un accord à sept partis - certains sont contents et 

d'autre sont déçus -, ce conditionnement au respect des droits de 

l'homme par Frontex figure bien dans l'accord de gouvernement. Et 

dès lors, il est plus que temps de s'inquiéter au vu des nombreuses 

informations émanant d'ONG très crédibles et de journalistes tout 

aussi crédibles qui évoquent des suspicions de push-back. 

 

Les push-backs ne concernent pas uniquement Frontex. Je m'inscris 

en faux sur un point que vous avez mentionné. Vous avez expliqué 

qu'il faut lutter contre le trafic d'êtres humains. Mais c'est justement 

parce qu'il y a des push-backs à nos frontières que des migrants 

empruntent des voies qui ne sont ni sûres ni légales. C'est justement 

parce qu'on manque de mécanismes de solidarité - et je sais que 

vous êtes très attentif à cela dans le pacte migratoire européen qui 

s'annonce - que des personnes se tournent vers des réseaux de 

trafiquants. Nous devons développer des voies sûres et légales, offrir 

des visas de travail temporaire, faciliter la réinstallation, proposer des 

visas humanitaires. De cette manière, ces gens ne seront pas 

confrontés à des push-backs en Bosnie, en Méditerranée ou ailleurs. 

 

Je pense que c'est vraiment cela le fond du débat: faire preuve de 

volontarisme par le biais d'un véritable mécanisme solidaire; et pas 

uniquement avec un pacte migratoire européen comme on nous le 

vend: une sorte de solidarité à la carte, y compris pour l'expulsion. 

 

01.12 Simon Moutquin (Ecolo-

Groen): Naar aanleiding van de 

boeiende onderhandelingen voor 

de vorming van de regering is men 

overeengekomen, en dat staat 

trouwens ook in het regerings-

akkoord, dat Frontex de grond-

rechten moet nakomen. We 

moeten ons dan ook zorgen 

maken over de vele berichten die 

we ontvangen van zeer geloof-

waardige ngo's en journalisten, 

met name over mogelijke push-

backs.  

 

Niet alleen Frontex maakt zich 

schuldig aan pushbacks. U zegt 

dat men de mensenhandel moet 

bestrijden. Maar juist omdat er aan 

onze grenzen puskbacks plaats-

vinden volgen migranten onveilige 

en illegale routes. Het is omdat we 

over geen solidariteitsmechanisme 

beschikken dat mensen zich tot 

netwerken van mensenhandelaars 

wenden. We moeten veilige en 

legale kanalen ontwikkelen en 

werk maken van visa voor tijdelijk 

werk, hervestiging en humanitaire 

visa zodat deze mensen niet 

langer het slachtoffer worden van 

pushbacks in Bosnië, het Middel-

landse Zeegebied of elders.  

 

We moeten voluntaristisch zijn en 

geen genoegen nemen met het 

Europees migratiepact zoals dat 

ons verkocht wordt, met solidariteit 

à la carte. 
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01.13 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, ik wil 

gewoon even iets benadrukken ten aanzien van de heer Moutquin en 

voor een stuk ook mevrouw Platteau.  

 

Monsieur Moutquin, vous dites que nous sommes sept partis dans le 

gouvernement et qu'il est dès lors parfois compliqué de trouver un 

accord. Qu'on soit sept, huit, neuf, quarante-huit ou dix mille, le 

respect du droit international et des droits de l'homme nous tient tous 

à cœur. Il est important que l'enquête soit menée pour voir ce qu'il 

s'est passé et pour pouvoir contrôler si le droit international a bien été 

respecté. 

 

01.13 Staatssecretaris Sammy 

Mahdi: Mijnheer Moutquin, de 

naleving van het internationaal 

recht en de eerbiediging van de 

mensenrechten liggen ons in de 

regering allen na aan het hart. Het 

is belangrijk dat het onderzoek 

wordt gevoerd om na te gaan wat 

er gebeurd is.  

 

 

Als ik hoor wat ook mevrouw Platteau in The Guardian heeft gelezen, 

dan doet dat mij de wenkbrauwen fronsen, maar wij mogen niet 

afgaan op wat er in een krant staat. Het is belangrijk dat er een 

onderzoek gebeurt. Het is aan politici om de wenkbrauwen te fronsen 

bij alles wat zij lezen in de kranten en daar de nodige vragen over te 

stellen en onderzoek te voeren, maar, collega's, u kunt niet van mij 

verwachten dat ik op basis van een artikel in een krant – ook al is dat 

op basis van uitvoerig materiaal gedocumenteerd door verschillende 

ngo's – zal zeggen wat er goed of niet goed loopt bij Frontex. 

 

Dat moet gebeuren op basis van een onderzoek en als daaruit zou 

blijken dat een aantal zaken verkeerd is gelopen, dan zult u mij daar 

ook heel duidelijk over horen. Dan zal ik geen tien woorden nodig 

hebben om iets met één woord heel duidelijk te maken. Zolang dat 

echter niet het geval is, moet u mij en de onderzoekers ook wel de 

ruimte geven om te bekijken wat er precies is gebeurd, zodat het 

transparant en zeer correct kan gebeuren. 

 

Ce que j'ai lu dans le quotidien 

The Guardian m'a aussi contrarié. 

Mais nous ne pouvons pas nous 

baser sans plus sur ce qui paraît 

dans les journaux. Je peux dif-

ficilement déclarer, sur la base 

d'un seul article, aussi bien docu-

menté soit-il, ce qui fonctionne et 

ce qui ne fonctionne pas chez 

Frontex. Il est important qu'une 

enquête soit prévue. S'il en ressort 

qu'il y a des dysfonctionnements, 

je me prononcerai clairement à 

leur sujet. 

 

 

De voorzitter: Het laatste woord is aan het Parlement. 

 

01.14  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, ik 

dank u voor de verduidelijking. Wij vinden dat onderzoek zeer 

belangrijk en we verwachten dan ook dat het er zal komen. 

 

01.14 Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Nous estimons que cette 

enquête est très importante et 

nous attendons qu'elle ait effec-

tivement lieu.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

01.15  Hervé Rigot (PS): Monsieur le président, si je puis me permettre, comme je l'évoquais tout à l'heure 

en début de séance, lors de la séance précédente, nous avons connu une double frustration. D'abord, nous 

souhaitions avancer rapidement et nous en référer à nos questions telles qu'elles avaient été déposées, 

mais cela n'a pas été possible à cause d'un problème technique. Ensuite, la séance s'est terminée assez 

abruptement à 16 h 40 alors que nous allions aborder une question qui était terriblement d'actualité à ce 

moment-là. Elle concernait la gestion du centre confié à un organisme privé à Jalhay. 

 

Entre-temps, des questions ont été à nouveau déposées. Aujourd'hui, je constate que j'ai deux questions 

sur la thématique. Mes collègues M. Moutquin et Mme Daems ont déposé des questions sur le même sujet, 

ce qui fait quatre questions. Par ailleurs, si je puis me permettre, ma question portant sur la visite dans les 

centres est aussi liée à ce même sujet. Dès lors, je sollicite le débat d'actualité sur la base de l'article 128. 

En effet, tout le monde pourra comprendre que je souhaite vraiment poser ces questions. Cela fait deux 

semaines que nous attendons des réponses sur un sujet vraiment d'actualité, comme en témoigne le 

nombre de questions. Mais il vous appartient, évidemment, monsieur le président, avec le secrétaire d'État, 

de répondre favorablement ou non à cette demande. 
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De voorzitter: Mijnheer Rigot, het Kamerreglement bepaalt dat er vragen uit vijf fracties moeten komen om 

een actualiteitsdebat te kunnen voeren. Bovendien stelt u nu voor om vragen samen te voegen, waarover 

het kabinet heeft geoordeeld dat ze apart dienen te worden behandeld.  

 

Uw vraag zal sowieso aan bod komen, mijnheer Rigot. Daar bestaat geen twijfel over. Laten we dus snel 

verder werken, zoniet hebben we straks dezelfde discussie over het feit dat er vragen niet beantwoord zijn.  

 

02 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Een 

vecht- en steekpartij met Afghanen in Roeselare" (55016270C) 

02 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Une rixe 

entre Afghans à Roulers" (55016270C) 

 

02.01  Yoleen Van Camp (N-VA): In Roeselare vond zondag 7 maart 

een vechtpartij tussen 2 groepen jongeren plaats. In de commissie 

van 26 maart stelde ik u reeds een vraag over dit voorval. Ik citeer u 

uit uw antwoord: “De politie heeft de informatie van de elf betrokkenen 

overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Die onderzoekt of 

hier sancties mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de intrekking van het 

statuut." 

Vandaar mijn vraag: 

Heeft DVZ haar onderzoek reeds afgerond? Indien zo, welke sancties 

hebben deze personen opgelegd gekregen? 

 

02.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Une rixe a eu lieu à Roulers le 

7 mars entre deux groupes de 

jeunes. La police a transmis des 

informations au sujet des onze 

personnes impliquées à l'Office 

des étrangers lequel étudie la 

possibilité d'infliger des sanctions, 

comme par exemple le retrait de 

leur statut.  

 

L'Office des étrangers a-t-il déjà 

clôturé son enquête? Quelles 

sanctions éventuelles ont-elles été 

infligées le cas échéant? 

 

02.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, de 

informatie die u opvraagt over de laatste stand van zaken in 

individuele dossiers kan ik helaas niet vrijgeven. De lijst van de politie 

werd door DVZ onderzocht. 

 

Meer in het algemeen kan ik meedelen dat van personen die over een 

internationale beschermingsstatus beschikken het verblijfsrecht kan 

worden beëindigd om redenen van openbare orde nadat de 

internationale beschermingsstatus definitief ingetrokken of opgeheven 

werd door het commissariaat-generaal. DVZ kan hiertoe een verzoek 

sturen naar het CGVS. Hoe dan ook moet een persoon die de 

vluchtelingenstatus geniet definitief veroordeeld zijn wegens een zeer 

ernstig misdrijf. Voor een persoon die subsidiaire bescherming geniet, 

moeten er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat hij een ernstig 

misdrijf heeft gepleegd. 

 

02.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Je ne peux divulguer des 

informations au sujet de dossiers 

individuels. L'Office des étrangers 

a examiné la liste de la police. Il 

est possible de mettre fin au droit 

de séjour de personnes bénéfi-

ciant d'un statut de protection in-

ternationale pour des raisons 

d'ordre public une fois que ce 

statut a été définitivement retiré ou 

supprimé par le CGRA. L'Office 

des étrangers peut envoyer une 

requête à cette fin au CGRA. Quoi 

qu'il en soit, une personne qui 

bénéficie du statut de réfugié doit 

avoir été condamnée sans appel 

pour une infraction très grave. En 

ce qui concerne les personnes 

bénéficiant d'une protection sub-

sidiaire, il faut des motifs sérieux 

pour admettre qu'elles ont commis 

des infractions graves. 

 

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

schetste enkel de procedure, u gaf geen antwoord op mijn vraag wat 

er met die elf betrokkenen is gebeurd. U hebt tijdens de vorige 

vergadering gezegd dat de dossiers van de elf betrokkenen 

doorgestuurd zijn. Ik wou dus een stand van zaken met betrekking tot 

de globaliteit van die elf dossiers, ik vroeg niet naar individuele 

02.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le secrétaire d'État n'a fait 

qu'esquisser la procédure. Je 

voulais un état des lieux général 

pour les sept dossiers. Je n'ai pas 

demandé de détails pour des 
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dossiers. Wat is er bijvoorbeeld gebeurd met betrekking tot de 

intrekking van het statuut? Dat soort informatie kan immers wel 

degelijk gegeven worden. 

 

dossiers individuels. Il est tout à 

fait possible de donner des 

informations au sujet du retrait du 

statut. 

 

02.04 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Ik kan alleen zeggen dat de 

ingediende vraag mij dwingt om individuele informatie vrij te geven 

over de dossiers, wat ik niet kan doen. Als u nog vragen hebt met 

betrekking tot de cijfers, dan kan u die altijd schriftelijk indienen. Als u 

echter ook daarin vraagt naar een stand van zaken in individuele 

dossiers, dan kan ik u die informatie niet geven. Ik mag die niet 

vrijgeven. 

 

02.04 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: La question déposée m'ob-

lige à donner des informations 

individuelles au sujet des dossiers, 

ce que je ne peux pas faire. Les 

questions relatives aux statistiques 

peuvent toujours être déposées 

par écrit. 

 

02.05  Yoleen Van Camp (N-VA): Dat is pertinent onwaar. Ik stel 

trouwens vast dat u die informatie in andere dossiers wel verstrekt 

hebt. U hebt bijvoorbeeld exact geschetst wat er met het individuele 

dossier van de haatimam is gebeurd. Hier gaat het om een steekpartij 

waarbij elf mensen betrokken waren die onder de bevoegdheid van 

uw diensten vallen. Het is dus perfect mogelijk om te schetsen wat er 

met die dossiers is gebeurd. 

 

Als u verkiest om het mij moeilijk te maken, dan zal ik die vraag 

schriftelijk indien. Het is echter absoluut geen schriftelijke vraag om 

cijfers. Ik vraag alleen wat er met die elf dossiers is gebeurd. Ik 

vermoed dat het niet veel zal zijn. Ik zal het u schriftelijk vragen en ik 

hoop dat de nodige interventies tegen die tijd gebeurd zullen zijn. U 

weigert een antwoord te geven op een vraag over een steekpartij met 

elf betrokkenen uit een asielcentrum. Ik hoop dat u alleen in woorden 

tekortschiet en dat er intussen wel daden gesteld zijn. Ik zal het 

schriftelijk vragen, wees gerust. 

 

02.05 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Dans d'autres dossiers, comme 

dans celui de l'imam prédicateur 

de haine, le secrétaire d'État a 

pourtant donné ces informations. Il 

s'agit dans le cas présent d'une 

rixe impliquant onze personnes qui 

relèvent des compétences des 

services du secrétaire d'État. Je 

suspecte que ces onze dossiers 

n'ont pas vraiment été traités avec 

diligence. Je déposerai la question 

par écrit. J'espère que les 

interventions nécessaires auront 

eu lieu d'ici là.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Samengevoegde vragen van 

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

de gedwongen terugkeer door het weigeren van een coronatest" (55016271C) 

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

de uitwijzing van (criminele) illegalen door de weigering van een coronatest" (55016275C) 

03 Questions jointes de 

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

procéder au retour forcé de personnes refusant de subir un test corona" (55016271C) 

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

d'expulser des illégaux (criminels) qui refusent de subir un test corona" (55016275C) 

 

03.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Ik stelde u hier in de commissie 

van 26 maart reeds een vraag over. Ik citeer u uit uw antwoord: “Die 

test kan inderdaad niet onder dwang worden afgenomen. Als de 

afname wordt geweigerd, kan de verwijdering niet plaatsvinden. De 

weigering wordt beschouwd als een weigering van vertrek, wat een 

nieuwe vasthoudingsbeslissing tot gevolg heeft. De 

vasthoudingstermijn begint dan opnieuw vanaf 0 te tellen en kan 

oplopen tot 5 maanden voor personen die geen inbreuk op de 

openbare orde plegen, en tot 8 maanden voor zij die dat wel deden. 

De bewoners van de centra worden heel goed ingelicht over de 

gevolgen van de niet-aanvaarding van de test. In 2020 en 2021 waren 

er in totaal 42 annulaties van verwijderingen door weigering van een 

03.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le secrétaire d'État a déclaré 

précédemment que personne ne 

pouvait être éloigné du territoire s'il 

refusait de se soumettre à un test 

corona. Un tel refus est interprété 

comme un refus de partir. Il 

permet à l'intéressé d'être détenu 

pour un nouveau terme. En 2020 

et en 2021, 42 éloignements ont 

été annulés pour cette raison. 
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coronatest." 

 

Is bij deze 42 ondertussen terug een poging ondernomen om een test 

af te nemen en de terugkeer zo bewerkstelligd? Of blijven deze 42 

weigeren en blijven zij dus vastgehouden? 

 

Zitten deze 42 (in de veronderstelling dat ze allemaal nog steeds een 

test weigeren) nog allemaal vast of zijn er ook al vrijgelaten 

geworden? Indien zo, hoeveel? 

 

Kan er bij vrijlating ook geen test opgelegd worden? Want zonder test 

is die persoon een mogelijk gevaar voor de maatschappij? 

 

Ik stelde u hier in de commissie van 26 maart reeds een vraag over. 

Ik citeer u uit uw antwoord: “Die test kan inderdaad niet onder dwang 

worden afgenomen. Als de afname wordt geweigerd, kan de 

verwijdering niet plaatsvinden. De weigering wordt beschouwd als een 

weigering van vertrek, wat een nieuwe vasthoudingsbeslissing tot 

gevolg heeft. De vasthoudingstermijn begint dan opnieuw vanaf 0 te 

tellen en kan oplopen tot 5 maanden voor personen die geen inbreuk 

op de openbare orde plegen, en tot 8 maanden voor zij die dat wel 

deden. De bewoners van de centra worden heel goed ingelicht over 

de gevolgen van de niet-aanvaarding van de test. In 2020 en 2021 

waren er in totaal 42 annulaties van verwijderingen door weigering 

van een coronatest." 

 

Ik heb u hier al een andere vraag over ingestuurd waarin ik vraag 

naar de laatste stand van zaken met betrekking tot deze 42 personen, 

maar ik had nog een aantal extra vragen: 

 

Hoeveel van die 42 personen zijn illegale criminelen? Welke feiten 

hebben zij gepleegd? 

 

Kan u mij een opsomming geven van de landen die een negatieve 

coronatest eisen vooraleer ze akkoord gaan met een uitlevering? 

 

Welke oplossingen gaat u voorzien wanneer men de test blijft 

weigeren? Heeft u bijvoorbeeld al overwogen en/of onderzocht of, 

zeker bij illegale criminelen, een verplichting tot test opgelegd kan 

worden? 

 

A-t-il entre-temps été tenté de 

prélever un test auprès de ces 42 

personnes, afin qu'il devienne pos-

sible de les éloigner? Parmi ces 

personnes, certaines ont-elles 

déjà été relâchées entre-temps? 

En cas de libération, un test 

obligatoire peut-il être imposé? 

 

Parmi ces 42 personnes, combien 

sont-elles des criminels illégaux? 

Quels actes ont-elles perpétrés? 

Quels pays exigent-ils un test 

corona négatif comme condition à 

une extradition? À quelles solu-

tions le secrétaire d'État pense-t-il 

si ces personnes persistent à re-

fuser le test? 

 

 

03.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, dank u 

voor uw twee vragen over hetzelfde onderwerp. 

 

Inderdaad, van de 2.422 repatriëringen tussen maart 2020 en 

eind februari 2021 werden 42 repatriëringspogingen geannuleerd 

wegens een geweigerde test. Het ging om 42 pogingen voor 

40 verschillende personen. Daarvan werden 19 personen veroordeeld 

tot straffen van minder dan 3 jaar, 10 werden er veroordeeld tot 

straffen van meer dan 3 jaar en 14 personen kregen een proces-

verbaal wegens verstoring van de openbare orde. 

 

13 personen werden na een testweigering alsnog verwijderd: 4 onder 

escorte en 9 zonder escorte. 12 personen zitten nog steeds 

opgesloten. Voor 5 van hen is op korte termijn een escortepoging 

gepland. Hun zal dus weldra opnieuw gevraagd worden zich te 

onderwerpen aan een test. 

 

03.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Parmi les 2 422 rapa-

triements effectués entre mars 

2020 et fin février 2021, 42 ont été 

annulés en raison d'un refus de 

test. Il s'agit de 42 tentatives mais 

de 40 personnes. Dix-neuf per-

sonnes ont été condamnées à des 

peines de moins de trois ans, dix 

personnes ont écopé de peines de 

plus de trois ans et quatorze 

personnes ont reçu un PV pour 

trouble à l'ordre public. Treize 

personnes ont été finalement 

éloignées et douze sont encore 

toujours enfermées. Une tentative 

de rapatriement avec escorte est 
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Voor 7 andere personen werd een voorstel tot escorte verstuurd naar 

de federale politie. 

 

Van de 12 personen die op het moment nog opgesloten zitten, kregen 

in totaal 4 personen 1 testpoging met het oog op terugkeer, 2 

personen kregen 2 testpogingen, 5 personen kregen 3 testpogingen 

en 1 persoon kreeg 4 testpogingen. Het aantal testpogingen komt 

overeen met het aantal verwijderingspogingen. 

 

15 personen werden vrijgesteld wegens opschortende beroeps-

procedures, om medische redenen, wegens een uitspraak van een 

rechtbank of wegens de onmogelijkheid om te repatriëren door het 

einde van de opsluitingstermijn. 

 

Ik herhaal dat een covidtest niet onder dwang kan worden 

afgenomen. De personen die vastgehouden worden in een gesloten 

centrum, worden getest bij de intake, dus op de dag van de intake of 

op de dag na de intake, en op dag 7 na de intake. Tot het resultaat 

bekend is, gaat de betrokkene in quarantaine. Wie op dat moment de 

test weigert, blijft 14 dagen in quarantaine. 

 

De bewoners in de centra worden nadien blijvend opgevolgd. Het 

personeel is zeer aandachtig voor mogelijke symptomen. Bij 

vermoeden van COVID-19 zal de bewoner in quarantaine worden 

geplaatst. De kans op besmetting van de bewoners in de gesloten 

centra is dus zeer klein. 

 

De bewoners van de gesloten centra die worden vrijgelaten, worden 

zeer goed opgevolgd. Ik zie dus niet goed in waarom zij getest zouden 

moeten worden bij een vrijlating, in alle eerlijkheid. 

 

Ik wil er tot slot op wijzen dat het van weinig consequentie zou 

getuigen om de herkomstlanden te overtuigen van de overbodigheid 

van een covidtest na een verblijf in de gesloten omgeving van het 

centrum, terwijl we de test wel als een vereiste zouden beschouwen 

bij een vrijlating. 

 

Mevrouw Van Camp, het is niet evident een oplijsting te geven van 

landen die een negatieve PCR-test vereisen. Wereldwijd legt het 

merendeel van de landen die immers op als voorwaarde. De situatie 

evolueert bovendien heel snel. Bovendien is het mogelijk dat het land 

van bestemming geen test vraagt, maar dat de transitlanden of de 

luchtvaartmaatschappijen een negatieve test opleggen. 

 

Veel landen maken een onderscheid in de binnenkomstvoorwaarden 

voor eigen onderdanen en personen met verblijfsrecht en andere 

categorieën van reizigers. Dat speelt een rol bij Dublinovernames en 

bij bilaterale overnames. Het is daarom handiger om u een overzicht 

te geven van de landen die geen verplichte PCR-test opleggen. Dat 

zijn Albanië, Armenië, Noord-Macedonië, Servië, Bosnië, Qatar, 

Maleisië, de Dominicaanse Republiek, Mexico, Bulgarije, Kroatië, 

Hongarije, Colombia, Estland, Georgië, Kosovo, Liberia, Montenegro, 

Oekraïne, Rusland, Slovenië, Vietnam, Wit-Rusland en Zweden. 

 

Samen met mijn diensten en ook in samenwerking met een aantal 

andere Europese lidstaten zullen wij dan ook de komende periode 

blijven nagaan hoe wij de operationele uitdaging voor het 

terugkeerbeleid ten gevolge van de covidcrisis het hoofd kunnen 

prévue pour cinq d'entre elles. 

Pour sept autres personnes, une 

proposition d'escorte a été 

envoyée à la police fédérale. Il a 

déjà été tenté à plusieurs reprises 

d'éloigner plusieurs des personnes 

enfermées actuellement. Quinze 

personnes ont été libérées. 

 

Un test corona ne peut être 

prélevé par la force. Les per-

sonnes détenues dans un centre 

fermé sont testées deux fois et 

suivent une quarantaine en atten-

dant les résultats. Ceux qui 

refusent le test restent en quaran-

taine et font encore l'objet d'un 

étroit suivi par la suite. Les risques 

de contamination sont donc très 

réduites. C'est la raison pour 

laquelle il n'est pas nécessaire de 

tester ces personnes à leur sortie. 

Cela n'aurait par ailleurs pas 

beaucoup de sens de convaincre 

les pays d'origine du caractère 

superflu d'un test corona après un 

séjour dans un centre fermé dans 

l'hypothèse où nous imposerions 

un tel test au moment de la 

libération. 

 

Il n'est pas évident de donner une 

liste des pays qui exigent un test 

PCR négatif. La plupart des pays 

dans le monde imposent cette 

condition et la situation évolue par 

ailleurs très vite. Il est aussi pos-

sible que des pays de transit ou 

des compagnies aériennes impo-

sent un test négatif. 

 

De nombreux pays imposent 

d'autres conditions à leurs ressor-

tissants. Le test PCR n'est pas 

obligatoire en Albanie, Arménie, 

Macédoine du Nord, Serbie, 

Bosnie, Qatar, Malaisie, 

République dominicaine, Mexique, 

Bulgarie, Croatie, Hongrie, 

Colombie, Estonie, Géorgie, 

Kosovo, Liberia, Monténégro, 

Ukraine, Russie, Slovénie, 

Vietnam, Biélorussie et Suède. 

 

En attendant, nous examinons 

avec d'autres États membre de 

l'Union européenne comment 

continuer à mener une politique de 
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bieden. Die mag immers geen reden zijn om iemand niet terug te 

sturen. We zijn er volop mee bezig. Hopelijk zijn we ook snel van 

COVID-19 verlost, dan kan ook dat probleem volledig van de baan 

geraken. 

 

retour, même en pleine crise du 

covid.  

 

 

03.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Bedankt voor uw antwoord.  

 

Ik heb alleszins begrepen dat het merendeel van de 40 personen die 

moesten worden uitgewezen na hun weigering tot testen, opnieuw 

wordt aangediend voor de test en dat men ze opnieuw probeert te 

repatriëren, terwijl 15 personen waarvoor dat niet is gelukt, gewoon 

werden vrijgelaten, bovendien nog eens zonder test. Dat vind ik niet 

kunnen. Dat komt erop neer dat u de betrokkenen gewoon beloont 

voor hun weigering van een test, die alleen is ingegeven om uitwijzing 

onmogelijk te maken. Die 15 personen zijn dus geslaagd in hun opzet. 

 

U zegt dat een test niet nodig is, aangezien zij worden opgevolgd. 

Maar hoe kunt u iemand zo opvolgen? Ik blijf de kwestie opvolgen, 

want ik vind het zeer onrechtvaardig dat vreemdelingen die weigeren 

mee te werken aan hun repatriëring, uiteindelijk worden beloond met 

een vrijlating en dan zonder vaccin of test in onze samenleving 

kwetsbare personen in gevaar brengen. 

 

03.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Il est inadmissible que quinze per-

sonnes qui ont refusé de coopérer 

à leur rapatriement soient finale-

ment relâchées dans la nature 

sans test obligatoire. C'est injuste 

et cela met des personnes 

vulnérables en danger. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

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

intrekken van verblijfsvergunningen op basis van openbare orde" (55016272C) 

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

de permis de séjour pour un motif lié à l'ordre public" (55016272C) 

 

04.01  Yoleen Van Camp (N-VA): In antwoord op mijn schriftelijke 

vraag 145 stelde u dat er in 2020 slechts 2 personen het land werden 

uitgezet nadat hun verblijfsvergunning werd ingetrokken op basis van 

feiten tegen de openbare orde. Ik stelde u hier reeds een vraag over 

in de commissie van 26 maart. Ik citeer een deel van uw antwoord: 

“Samengevat, 60 personen bevinden zich in de gevangenis, drie 

werden gerepatrieerd en vijf kregen het bevel om het grondgebied te 

verlaten." 

 

Wat betreft de 5 personen die een bevel kregen om het grondgebied 

te verlaten, over welke exacte feiten tegen de openbare orde ging het 

in hun geval? 

 

04.01  Yoleen Van Camp (N-VA): 

En 2020, cinq personnes ont reçu 

l'ordre de quitter le territoire sur la 

base de faits contraires à l'ordre 

public. De quels faits s'agissait-il? 

 

 

04.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, ook hier 

vraagt u naar de exacte feiten van personen in individuele dossiers. U 

weet dat ik u niet kan zeggen welke feiten gepleegd werden door de 

personen. Ik heb u in een antwoord op uw schriftelijke vraag over dit 

onderwerp trouwens ook al uitvoerig meegedeeld hoe het precies zat. 

De vijf betrokkenen werden veroordeeld voor verschillende feiten, 

waaronder diefstal met geweld, slagen en verwondingen met blijvende 

letsels tot gevolg en seksuele misdrijven. Elke vrijlating uit een 

gesloten centrum is er een te veel. Dat is de reden waarom we 

moeten blijven inzetten op het afsluiten van terugkeerakkoorden en 

betere identificatieprocedures. Het is mijn grote frustratie om vast te 

stellen dat die terugkeerakkoorden niet zijn wat ze zouden moeten 

zijn. Het is mijn grote frustratie om vast te stellen dat we op Europees 

niveau niet met één luide stem kunnen spreken om betere 

04.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Mme Van Camp sait que je 

ne peux pas révéler, dans le cadre 

de dossiers individuels, quels faits 

ont été commis par quelles per-

sonnes. J'ai déjà apporté une 

réponse circonstanciée à ce sujet 

à la suite d'une question écrite. 

Les personnes concernées ont été 

condamnées pour différents faits, 

notamment pour vol avec violence, 

coups et blessures et délits 

sexuels. 
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terugkeerakkoorden te sluiten. Iedere persoon die vrijgelaten wordt uit 

een gesloten centrum is er uiteraard één te veel. 

 

Ik had graag gezien dat er bij mijn komst op dit departement zeer 

stevige terugkeerakkoorden lagen met een aantal landen van 

herkomst waarmee het al jaren moeilijk werken is, maar ik moet 

samen met u vaststellen dat dit helaas niet altijd zo eenvoudig is. 

Daarom werken we eraan, we hebben heel wat contacten met 

verschillende landen van herkomst. We hopen voor een kentering te 

kunnen zorgen. We zijn het er allebei over eens dat, wat dat betreft, 

het beleid de laatste jaren niet zo goed gescoord heeft en dat het veel 

beter moet. Ik ben zeer tevreden met uw vraag en we delen hetzelfde 

doel. De terugkeerakkoorden moeten beter, de identificatieprocedures 

moeten beter. Als land moeten we daarin een rol spelen op 

internationaal niveau die we de laatste jaren te weinig hebben 

gespeeld. 

 

Toute libération d'un centre fermé 

en est une de trop. Raison pour 

laquelle nous devons continuer à 

investir dans des accords de 

retour et des meilleures procé-

dures d'identification. J'éprouve 

une profonde frustration quant au 

fait que ces accords de retour ne 

sont pas ce qu'ils devraient être et 

que nous ne parvenons pas à 

parler d'une seule voix forte en la 

matière à l'échelon européen. 

J'aurais préféré avoir des accords 

de retour robustes lors de mon 

entrée en fonction en tant que 

secrétaire d'État, mais les choses 

ne sont malheureusement pas 

aussi simples. La politique menée 

au cours des dernières années n'a 

pas répondu aux attentes. Il faut 

faire beaucoup mieux. Mme Van 

Camp et moi sommes d'accord 

sur ce point. 

 

04.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Bedankt voor uw antwoord en 

verduidelijking, mijnheer de staatssecretaris.  

 

Hier kan u dus wel gewoon de feiten meegeven over het dossier in 

zijn geheel. Dat gaat niet in individuele dossiers, maar uw antwoord 

stelt mij inhoudelijk enorm teleur. Ook hier heerst een enorme 

straffeloosheid. Mensen die geen verblijfsrecht hadden of dat wel 

hadden en hier feiten pleegden tegen de openbare orde, geweld-

plegingen, diefstallen en geweldplegingen met werkonbekwaamheid 

tot gevolg, seksuele misdrijven, worden niet verwijderd maar ook nog 

eens vrijgelaten met een bevel om het grondgebied te verlaten. Dat is 

gewoon een papier dat zij in hun achterzak kunnen steken. Deze 

straffeloosheid is echt laakbaar. 

 

U antwoordt dikwijls dat u ook wilde dat het anders was. U bent 

bevoegd, doe er dan ook iets aan. 

 

04.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Il règne une impunité énorme. Des 

personnes qui sont non seulement 

en séjour illégal, mais qui ont en 

outre commis des faits, sont mises 

en liberté avec l'ordre de quitter le 

territoire. Le secrétaire d'État dé-

clare le déplorer lui-même. Il est 

compétent, c'est à lui d'y remédier. 

 

 

04.04 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Ik ben blij dat mevrouw 

Van Camp mij aanmoedigt om er iets aan te doen. We zijn daar volop 

mee bezig. Wij hebben onderhandelingen gehad met heel wat landen 

van herkomst. Wij hebben gesprekken gehad met Marokko, met 

Tunesië, met Algerije. Ik denk dat ik op een paar maanden tijd meer 

landen heb gezien dan in mijn hele leven daarvoor. Liever had ik niet 

zoveel landen bezocht, omdat er met veel landen al terugkeer-

akkoorden en betere identificatieprocedures waren. 

 

Ik begrijp uw frustratie volledig, mevrouw Van Camp. U hebt gelijk om 

gefrustreerd te zijn en vast te stellen dat die procedures niet goed zijn 

en dat heel wat landen onvoldoende samenwerken. Ik had ook graag 

gehad dat het beter was. Ik had echt liever samen met u niet moeten 

vaststellen dat mensen gewoon worden vrijgelaten omdat we 

onvoldoende akkoorden hebben gesloten met een aantal landen; men 

wist ook al veel langer dat het niet goed ging. 

 

04.04 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Nous y travaillons acti-

vement. Nous négocions avec le 

Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Je 

comprends la frustration de 

Mme Van Camp. Les procédures 

sont inadéquates et de nombreux 

pays ne coopèrent pas. Tous ceux 

qui m'ont précédé à ce 

département savent que la tâche 

est ardue. Nous devons néan-

moins poursuivre ce travail. 

Chaque jour, à l'échelon euro-

péen, nous devons nous efforcer 

de convaincre des pays de définir 

ensemble des accords avec les 

pays d'origine. Nous envoyons des 
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Die frustratie begrijp ik en ik ben het daarmee volledig eens. Ik ben 

dus tevreden dat we over de grenzen van oppositie en meerderheid 

heen allemaal van mening zijn dat we een tandje moeten bijzetten, 

dat het beter moet. Ik kan u zeggen dat ik elke dag opsta om ervoor 

te zorgen dat het beter gaat. Het is geen gemakkelijke opdracht. Dat 

weet iedere voorganger en dat zal ook elke opvolger weten. 

 

Het is wel een werk dat we moeten doen. We moeten elke dag op 

Europees niveau landen proberen mee te krijgen en ze ervan 

overtuigen dat we samen met één stem moeten spreken. We mogen 

niet met 26 stemmen met één land van herkomst onderhandelen, 

want dan staan we zwakker. We moeten daarover samenzitten. 

 

Iedere keer sturen we brieven rond, zitten we samen te vergaderen, 

probeer ik landen te overtuigen, heb ik ze bij mij in mijn kantoor om 

die Europese landen te overtuigen om dat ook te doen. Ik probeer met 

een aantal Europese landen te zorgen voor nieuwe methodieken. 

Misschien hebben een aantal Europese landen betere akkoorden met 

landen van herkomst, omdat het zo'n tapijtenhandel is. Ook daar 

proberen we creatief na te denken wat we kunnen doen. 

 

Ik snap uw frustratie. U hoort aan mij dat die frustratie gedeeld is. Ik 

zal er proberen iets aan te doen. Ik hoop dat u beseft voor welke 

uitdagingen ik sta en dat die frustratie helaas al veel te lang meegaat. 

Ik ben blij dat we op dat vlak toch al op dezelfde lijn zitten. 

 

courriers, organisons des réunions 

et je tente, avec plusieurs pays 

européens, de définir de nouvelles 

méthodes. J'essaie réellement de 

remédier au problème. Le défi est 

particulièrement énorme.  

 

 

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

hoor u veel zeggen over gesprekken, pogingen en gedeelde frustratie, 

maar ik zal pas overtuigd zijn als er resultaten zijn van die gesprekken 

met landen. U bent stoer in uw aankondigingen. U zegt ook dat u 

probeert om terugnameakkoorden te sluiten en afspraken te maken. 

U hebt ook gezegd dat u in sancties zult voorzien – daarvoor hebt u 

onze volledige steun – voor landen die daaraan niet langer of niet 

willen meewerken waar dat nodig is. Daarvan heb ik tot vandaag, 

behoudens vergissing, nog geen resultaten gezien. Nochtans tellen 

uiteindelijk de resultaten. Zodra er dus resultaten voorgelegd worden, 

zult u mij kunnen overtuigen, maar met uw woorden absoluut niet. 

 

04.05 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le discours du secrétaire d'État 

est empreint de fermeté, mais je 

ne serai convaincue que lorsque je 

verrai des résultats. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

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

relschoppers van Brussel die in een Dublinprocedure zitten" (55016273C) 

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

participants aux émeutes à Bruxelles qui relèvent de la procédure de Dublin" (55016273C) 

 

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

commissie van 9 en 26 maart vroeg ik u waarom de illegale 

relschoppers van tijdens de rellen in Brussel begin januari, niet 

werden uitgewezen. U verwees naar het feit dat zij beiden in een 

Dublinprocedure zaten en er daardoor geen bevel kon gegeven 

worden om het grondgebied te verlaten. Hen in een gesloten centrum 

opnemen had volgens u ook geen zin, aangezien ze toch niet snel 

konden uitgewezen worden. In de commissie van 26 maart voegde u 

er aan toe dat er op dat moment nog geen akkoord was voor een 

overname (in het kader van Dublin), maar dat u wel alles in het werk 

stelt om die te realiseren. 

 

05.01  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Lors des réunions de commission 

des 9 et 26 mars 2021, j'ai de-

mandé au secrétaire d'État 

pourquoi les fauteurs de troubles 

des émeutes survenues à Bru-

xelles au début du mois de janvier 

n'avaient pas été expulsés. 

 

Ces personnes ont-elles, entre-

temps, pu être expulsées ou 

circulent-elles toujours en toute 
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Zijn deze personen ondertussen al uitgeleverd kunnen worden of 

lopen zij na zoveel maanden nog altijd ongestraft op vrije voeten 

rond? 

 

impunité et en toute liberté?  

 

 

05.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, een 

bilateraal overnameverzoek loopt voor één persoon, omdat hij al een 

verblijfskaart blijkt te hebben in een ander land. Bij het onderzoek van 

het dossier van een tweede persoon blijkt er een element te 

ontbreken in het politiedossier om het Dublinovernameverzoek te 

kunnen indienen bij de verantwoordelijke lidstaat. 

 

05.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Une demande de réadmis-

sion bilatérale est en cours pour 

une personne, car elle dispose 

apparemment déjà d'une carte de 

séjour dans un autre pays. L'ex-

amen du dossier d'une autre 

personne a révélé qu'il manquait 

un élément dans le dossier de 

police pour pouvoir soumettre une 

demande de réadmission "Dublin" 

auprès de l'État responsable. 

 

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

bent dus nog altijd met de procedure bezig. Ik zal er zeker op 

terugkomen, want het is ook hier een totaal verkeerd signaal dat 

mensen zonder verblijfsrecht die hier rel komen schoppen en de boel 

op stelten zetten, niet zouden worden opgevolgd. U zei vorige keer 

dat u inzet op de Dublinprocedure. U bent daar tot vandaag nog altijd 

mee bezig en het is al bijna half mei. Ik hoop dat het uiteindelijk tot 

een resultaat zal leiden, maar voorlopig is dat nog altijd niet het geval 

en komen de relschoppers hier ongestraft mee weg. Ik hoop echt op 

resultaat en zal het zeker blijven opvolgen. 

 

05.03  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le secrétaire d'État se soucie 

encore de la procédure de Dublin. 

Un très mauvais signal est envoyé 

si des personnes sans permis de 

séjour qui viennent ici semer la 

bagarre ne font l'objet d'aucun 

suivi. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

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

kamp met asielzoekers in Lesbos" (55016274C) 

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

pour demandeurs d'asile sur l'île de Lesbos" (55016274C) 

 

06.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Op 30 maart verscheen in de pers 

een artikel over de situatie in Lesbos. Dit naar aanleiding van het 

bezoek van de Europese Commissaris voor Migratie. Ze wilde met 

haar bezoek de bouw van een nieuw vluchtelingenkamp 

aanzwengelen, maar als we de media mogen geloven, zal dat nog 

niet voor morgen zijn. Op die manier blijven dus duizenden 

asielzoekers daar in tentenkampen zitten. 

 

Wat is uw visie over en oplossing voor deze problematiek? U kent de 

onze, namelijk de invoering van een Australisch model, zodat die 

ongecontroleerde illegale migratie, die tot deze wantoestanden op 

Lesbos leidt, stopt. 

U heeft al meermaals aangegeven niet te willen weten van het 

Australisch model, maar wat is dan uw alternatief? Wat stelt u voor 

om de miserie in die tentenkampen, die rechtstreeks het gevolg zijn 

van illegale migratie, te stoppen? 
 

06.01  Yoleen Van Camp (N-VA): 

L'achèvement du nouveau camp 

de réfugiés sur l'île de Lesbos 

n'est pas pour demain et la 

détresse dans les camps de tentes 

n'est provisoirement pas terminée. 

Nous souhaitons remédier à la 

migration illégale incontrôlée qui 

produit ce genre de situations 

catastrophiques en appliquant le 

modèle australien. Le secrétaire 

d'État n'y est pas favorable. Que 

propose-t-il à la place?  

 

 

06.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Van Camp, ook deze vraag is uitermate boeiend en 

belangrijk omdat u mij ook vraagt naar mijn visie op de problematiek 

van de kampen in Lesbos en wat daar allemaal fout gaat.  

 

06.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Le modèle européen actuel 

en matière d'asile et de migration 

ne fonctionne pas. C'est pourquoi 

les États européens réfléchissent, 
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Ik heb reeds een paar keer gezegd, in de commissie en ook in de 

plenaire vergadering, dat voor mij de manier waarop wij asiel en 

migratie aanpakken op Europees niveau niet werkt. Meer zelfs, dat 

model is failliet. Dat is ook de reden waarom de Europese landen 

momenteel samenzitten om een nieuw pact betreffende asiel en 

migratie te sluiten. Dat is het enige realistische model om die migratie 

gecontroleerd aan te pakken.  

 

Het Europese asiel- en migratiepact speelt een sleutelrol, want wij 

hebben in 2015 allemaal het failliet gezien van een duidelijk verouderd 

model. De toenmalige regering moest plots meer dan 

48.000 asielzoekers opvangen in een jaar tijd. Dat zette een 

gigantische druk, was niet eenvoudig en was niet de beste manier om 

zaken gecontroleerd aan te pakken. Wij moeten dat model dus 

fundamenteel herdenken.  

 

In dat migratiepact zal er aandacht worden besteed aan verschillende 

aspecten van het asiel- en migratiebeleid. Het versterken van de 

buitengrenzen speelt daarin uiteraard een zeer belangrijke rol, 

evenals een verplichte screening aan de grens. Verder gaat het over 

procedures die efficiënter zijn, een opvang die beter is dan de opvang 

die wij vandaag zien in heel wat kampen, onder meer in Lesbos, het 

voorzien van bescherming, ook in de herkomstregio's. Europa moet 

ook investeren in de landen van herkomst en hun regio. Wij doen dat 

veel te weinig. Europa heeft dat veel te weinig gedaan de laatste 

decennia. Wij hebben heel vaak gekeken naar wat wij in Europa 

kunnen doen, maar we hebben ons veel te weinig de vraag gesteld op 

welke manier wij de buren van Europa kunnen versterken. De buren 

van Europa en de regio van landen van herkomst versterken: dat is 

de beste manier om een steentje bij te dragen en problemen 

structureel aan te pakken.  

 

Ook de strijd tegen mensensmokkel en mensensmokkelaars is een 

aspect dat in het asiel- en migratiepact moet en zal zitten. Dat is een 

integrale aanpak en een goede samenwerking tussen de lidstaten zal 

moeten leiden tot een betere en gecontroleerde migratie. Dat alles 

moeten wij doen in overeenstemming met het internationaal recht. Dat 

staat ook heel duidelijk in het regeerakkoord en in mijn beleids-

verklaring. Dat is voor ons van primordiaal belang. Er is een reden 

waarom het internationaal recht ooit tot stand is gekomen. Wij willen 

niet terugkeren naar het verleden en we willen ook niet stilstaan bij de 

chaos van vandaag. We willen vooruit met een migratiebeleid dat 

gecontroleerder, beter en verstandiger is dan wat we tot nu toe 

hebben. 

 

In een gemeenschappelijk Europees beleid zal elke lidstaat zijn 

verantwoordelijkheid moeten nemen, dus ook de landen aan de 

buitengrenzen. Die landen moeten echter ook geholpen worden. Het 

is belangrijk dat er solidariteit bestaat tussen alle lidstaten, anders 

werkt een gemeenschappelijk beleid niet. Ik zal bij mijn Europese 

collega's dan ook blijven aandringen op een grondige hervorming. We 

staan op een kantelpunt en er moet een oplossing komen. 

 

Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om deze hervorming mee vorm 

te geven. Ik ben daar al mee bezig. U hebt wellicht al gezien dat een 

aantal gesprekken die plaatsvonden wat moeilijker lagen bij bepaalde 

landen. We hebben gezorgd voor die simulatieoefening, waardoor we 

bepaalde zaken veel concreter kunnen maken. Stel u voor dat we een 

actuellement, à la conclusion d'un 

nouveau pacte dans ce domaine. 

Le modèle a tristement révélé son 

échec lorsqu'en 2015, notre pays 

a dû accueillir soudainement plus 

de 48 000 demandeurs d'asile. 

 

Le nouveau pacte sur la migration 

se concentrera sur le renfor-

cement des frontières extérieures, 

un filtrage aux frontières, des 

procédures plus efficaces, de 

meilleures conditions d'accueil et 

de protection, y compris dans les 

régions d'origine. Ces dernières 

décennies, l'Union européenne n'a 

pas investi suffisamment dans les 

régions des pays d'origine et dans 

les pays voisins de l'Europe. Ces 

investissements constituent la 

meilleure réponse structurelle aux 

problèmes.  

 

La lutte contre le trafic d'êtres 

humains et une bonne coopération 

entre les États membres doivent 

aussi mener à une immigration 

mieux contrôlée. Nous devons 

accomplir tout cela en conformité 

avec le droit international. 

 

Dans le cadre d'une politique com-

mune européenne, chaque État 

membre doit prendre ses respon-

sabilités, y compris donc les pays 

situés aux frontières extérieures. 

Ces pays doivent cependant rece-

voir une aide solidaire. Afin de 

convaincre les pays qui rencon-

trent des difficultés face à certains 

aspects, nous devons disposer de 

chiffres et de données. C'est la 

raison pour laquelle une simulation 

a été faite afin de voir con-

crètement les effets de la réforme. 

Il faut, à court terme, qu'un filtrage 

ait lieu aux frontières externes de 

l'UE, afin de pouvoir immédiate-

ment distinguer les personnes qui 

ont besoin de la protection 

internationale et celle qui n'en ont 

pas besoin. 
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nieuw model hebben, een model waarbij iedereen aan de Europese 

buitengrens wordt gescreend. We zouden daarmee veel sneller het 

onderscheid kunnen maken tussen iemand die echt op de vlucht is en 

nood heeft aan internationale bescherming en iemand die daar 

misschien geen nood aan heeft. 

 

Als we dat doen, geraken we vooruit, maar om te kunnen weten 

hoeveel het er zijn, heeft men cijfers en data nodig waarmee men 

landen kan overtuigen. 

 

Vandaar die simulatieoefening. De Belgische aanpak, de Belgische 

tactiek om op onderhandelingsvlak vooruit te geraken, is goed-

gekeurd en moet hopelijk ook leiden tot vooruitgang in het dossier. 

Wij zijn misschien maar het kleine België, geïmpacteerd door de rest 

van de wereld, maar wij moeten toch onze rol daarin spelen. Dat doen 

wij op dat vlak. 

 

Ik hoop dat wij zo snel mogelijk komen tot dat nieuw asiel- en 

migratiepact, dat zorgt voor een screening, meteen aan de grenzen, 

zodat daar een onderscheid gemaakt kan worden. De manier waarop 

dat vandaag verloopt, is inderdaad niet juist. Ik hoop dan ook dat wij in 

staat zijn om dat zo snel mogelijk te realiseren, want dat zal van groot 

belang zijn voor Europa en voor de waarden die Europa al zeer lang, 

zeker sinds de Tweede Wereldoorlog, uitdraagt. 

 

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

model dat u vernoemt, met nog altijd de mogelijkheid om illegaal te 

migreren, zij het dan naar de buitengrenzen, is het model dat vandaag 

bestaat. Dat model lijdt tot zoveel doden op zee. Het is dus een model 

waar onze fractie nooit meer achter zal staan. Het heeft zijn failliet 

decennialang bewezen en het heeft zoveel doden op zijn geweten. 

Dat u aan het model blijft vasthouden, verrast ons. Bovendien stellen 

wij vast dat ook op het Europese niveau de uitwerking van het pact 

vertraging oploopt. Daar komen wij in een andere vraag nog op terug. 

 

Zelfs als een en ander nu wordt uitgevoerd zoals u het hebt 

vooropgesteld, verschilt het in se heel weinig van de huidige toestand 

op het terrein, omdat het de illegale oversteek blijft faciliteren. Het blijft 

interessant om als illegaal zijn leven te wagen, bijvoorbeeld op zee, 

om hier een veilige haven te proberen bereiken. Het gaat om een 

model dat echt wel zijn failliet en alle gevolgen van dien heeft 

bewezen. Dat u eraan blijft vasthouden, begrijpen wij niet. 

 

Wij bereiden in elk geval een alternatief voor. Ik hoop dat u het 

dossier alsnog zult willen onderzoeken. 

 

06.03  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le modèle proposé par le se-

crétaire d'État n'est pas fonda-

mentalement différent du modèle 

actuel: la migration illégale reste 

possible jusqu'aux frontières exté-

rieures. Ce modèle a échoué et a 

entraîné la mort de nombreux 

migrants en mer. Nous sommes 

surpris de constater que le se-

crétaire d'État s'y cramponne. 

Nous préparons une autre solution 

et nous espérons qu'il sera dis-

posé à l'examiner.  

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

Roemeense bedelaars in Brussel" (55016592C) 

07 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

mendiants roumains à Bruxelles" (55016592C) 

 

07.01  Yoleen Van Camp (N-VA): In Flikken BXL, een programma op 

VTM, volgden ze een daklozenteam van de politie die de bedelende 

Roma zigeuners in de gaten hielden in de winkelstraten van Brussel. 

Volgens de agent die aan het woord kwam, blijven deze Roma's vaak 

07.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Selon la brigade d'assistance aux 

sans-abri de la police, les Roms 

continuent souvent à mendier du-
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7 weken in Brussel bedelen, op een goeie dag levert dat 150 euro op, 

en trekken zij nadien naar Roemenië om dan een tijdje later terug 

naar dit land te komen om weer een 7-tal weken te komen bedelen. 

 

Hadden zij lang verblijfsrecht? Zo ja, waarom wordt hun verblijfsrecht 

dan niet ingetrokken + inreisverbod opleggen op basis van openbare 

orde? 

Indien geen verblijfsrecht en zij hier maar voor korte periode 

verblijven: hadden zij voldaan aan verplichting om hun aanwezigheid 

op het grondgebied binnen de tien werkdagen nadat zij het Rijk zijn 

binnengekomen te melden bij het gemeentebestuur van de plaats 

waar zij verblijven (art. 41bis). Zo niet, wordt hen dan een 

administratieve boete opgelegd + kort verblijfsrecht ingetrokken? 

 

rant sept semaines à Bruxelles. 

Les bons jours, ils peuvent ainsi 

récolter 150 euros. Après un 

retour en Roumanie, ils reviennent 

mendier.  

 

Disposent-ils d'un droit de séjour 

long? Pourquoi celui-ci ne leur est-

il pas retiré et l'entrée sur le 

territoire ne leur est-elle pas inter-

dite pour des raisons d'ordre 

public? Respectent-ils l'obligation 

de déclarer leur présence sur le 

territoire auprès de l'administration 

communale de leur lieu de rési-

dence dans les dix jours ouvra-

bles? Dans la négative, une amen-

de administrative leur est-elle 

infligée et leur titre de séjour court 

leur est-il retiré?  

 

07.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, mijn 

diensten hebben van de politie geen gegevens ontvangen over 

specifieke vreemdelingen met de Roemeense nationaliteit naar 

aanleiding van het VTM-programma Flikken BXL waarin zij aan bod 

zouden zijn gekomen.  

 

Wel kan ik in het algemeen verduidelijken dat burgers van de Unie, 

waaronder dus ook Roemenen, op basis van de Europese visumcode 

90 dagen legaal in een andere Europese lidstaat kunnen verblijven, 

op basis van hun nationale identiteitskaart. Als zij België verlaten en 

opnieuw binnenkomen, dan start opnieuw een periode van 90 dagen 

kortverblijf. Gelet op wat u aangaf in uw vraag, lijkt dat hier niet het 

geval te zijn. 

 

Burgers van de Unie kunnen dus legaal gedurende een periode tot 90 

dagen in België verblijven, zonder dat zij daarvoor een verblijfsrecht 

voor meer dan drie maanden moeten aanvragen. Aangezien mijn 

diensten in het kader van het VTM-programma geen specifieke 

informatie doorkregen van de politiediensten, kan ik u dus ook niet 

meedelen of zij hadden voldaan aan de meldingsplicht voor burgers 

van de Unie. 

 

Ik verwijs u graag door naar de Brusselse politie, die kan duiden wat 

haar beleid is ten aanzien van bedelarij. Zij kunnen u meedelen of er 

pv's en administratieve verslagen worden opgesteld in dergelijke 

gevallen. 

 

07.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Conformément au code 

européen des visas, les citoyens 

de l'Union européenne peuvent 

séjourner légalement pendant 

90 jours dans un autre État mem-

bre européen. Lorsqu'ils quittent la 

Belgique puis y retournent, une 

nouvelle période de séjour court 

de 90 jours prend cours. Cela ne 

semble pas être le cas en 

l'espèce. 

 

Les citoyens de l'UE peuvent donc 

séjourner légalement jusqu'à 90 

jours en Belgique, sans devoir 

demander, à cet effet, un droit de 

séjour pour plus de trois mois. À 

défaut d'informations spécifiques 

des services de police, je ne suis 

pas en mesure de communiquer si 

ces Roms avaient satisfait à 

l'obligation de signalement appli-

cable aux citoyens de l'UE. 

 

La police bruxelloise peut préciser 

en quoi consiste sa politique à 

l'égard de la mendicité et si des 

procès-verbaux et des rapports 

administratifs sont établis dans 

pareils cas. 

 

07.03  Yoleen Van Camp (N-VA): Dat is duidelijk. Ik zal het bij de 

politie navragen en hen aanmanen om me die informatie te bezorgen. 

 

07.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Je me renseignerai auprès de la 

police. 

 

Het incident is gesloten. 
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L'incident est clos. 

 

08 Samengevoegde vragen van 

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

asielzoekers in de zorg" (55016593C) 

- Nathalie Muylle aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Asielzoekers in de 

zorg" (55017355C) 

08 Questions jointes de 

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

demandeurs d'asile dans le domaine des soins" (55016593C) 

- Nathalie Muylle à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les demandeurs d'asile 

disponibles pour un emploi dans les soins de santé" (55017355C) 

 

08.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Een tijdje terug liet u onderzoeken 

of asielzoekers uit de opvangcentra taken in de zorg kunnen 

opnemen. Uit een eerste bevraging door Fedasil zou blijken dat zo'n 

200 asielzoekers daarvoor in aanmerking komen, maar zowel de 

resultaten als de bevraging roepen toch veel bijkomende vragen op. 

Het is namelijk toch niet zo dat omdat een asielzoeker hier illegaal toe 

kwam (en waarvan het merendeel geen recht blijkt te hebben op 

bescherming), maar wel een diploma heeft dat eventueel nuttig zou 

kunnen zijn, dat die dan zomaar ineens beloond moet worden met een 

verblijf. 

 

Hoe is deze bevraging door Fedasil praktisch georganiseerd 

geweest? Is het mogelijk ons deze bevraging te bezorgen? 

Is het mogelijk ons de resultaten te bezorgen en mee te geven 

hoeveel personen bevraagd zijn en over hoeveel % van de 

asielzoekers dat dan gaat? 

U gaf aan dat een deel onze taal al machtig is. Hoe werd bepaald dat 

zij de taal machtig zijn (wat toch wel essentieel is voor tewerkstelling 

in de zorg)? Ook via die enquête? hoe kan dat als er geen proactieve 

taalvereisten zijn en asielzoekers allicht kort na hun aankomst hier zijn 

en vervolgens die enquête kregen? 

Hoeveel % van het aantal asielzoekers zou in aanmerking komen 

voor een functie in de zorg? Hebben we zicht op hun verblijf? 

Is het volgens u een goed signaal om asiel en inzet in de zorg te 

combineren? 

Als het de betrachting is om zorgverleners aan te trekken uit het 

buitenland, dan is dat geen oplossing. De reden waarom we in eigen 

land een tekort aan verzorgend personeel hebben, is omdat de 

werkomstandigheden te slecht zijn. Als we dus zorgpersoneel vanuit 

het buitenland gaan aantrekken, dan gaan deze mensen evenzeer 

vroeg of laat uitgekeken raken op deze functie, net omdat die 

werkomstandigheden niet naar behoren zijn, ondanks de recent 

bijkomende inspanningen die hiervoor geleverd zijn vanuit het 

parlement. Bent u het daarmee eens? 

Als u dan toch buitenlandse zorgverleners wil aantrekken, dan kan dat 

beter via een apart traject, waarbij ook een taaltest wordt opgelegd. 

Taal is namelijk soms letterlijk van levensbelang in deze sector. Is dat 

de bedoeling? 

 

08.01  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Une enquête menée par Fedalil 

révèle qu'environ 200 demandeurs 

d'asile hébergés dans les centres 

d'accueil pourraient effectuer des 

tâches dans le secteur des soins 

de santé. Le secrétaire d'État 

pourrait-il commenter cette 

enquête et ses résultats?  

 

 

08.02  Nathalie Muylle (CD&V): In een recent interview zei u dat er 

momenteel meer dan tweehonderd asielzoekers zijn die in de zorg 

tewerk kunnen worden gesteld. Hierbij zei u “We moeten dat effectief 

mogelijk maken". 

 

Als ondervoorzitter van de Commissie Gezondheid ben ik uiteraard 

08.02 Nathalie Muylle (CD&V): 

Environ 200 demandeurs d'asile 

pourraient être mis au travail dans 

le secteur des soins. Le secrétaire 

d'État veut rendre cela possible. 

Comment est-il possible de mettre 
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'getriggered' door zo'n uitspraak. Er zijn heel wat handen te kort in de 

zorgsector. Dit was al een problematische tendens voor de 

coronacrisis, maar is door de coronacrisis enkel maar toegenomen. 

Daarom zijn er het voorbije jaar (zowel op Federaal als op Vlaams 

niveau) dan ook verschillende initiatieven ondernomen om zoveel 

mogelijk extra personeel in te schakelen. Met het Zorgpersoneelfonds 

wordt er bijvoorbeeld 402 miljoen euro ingezet om extra 

zorgpersoneel aan te werven. Ook maakten we in juli 2020 al 600 

miljoen euro vrij voor loonsverhogingen en de verbetering van de 

arbeidsomstandigheden in de zorgsector. Deze initiatieven zijn 

historisch, maar ook broodnodig. Verpleegkundigen moeten werken 

tegen een hels tempo met enorme tijdsdruk en steeds minder zorgtijd 

per patiënt. Zo zorgt een verpleegkundige in België voor bijna 11 

patiënten, terwijl het Europese gemiddelde op 9 patiënten per 

verpleegkundige ligt. Dat moet lager. 

 

Ook al zijn er reeds verschillende initiatieven ondernomen, alle 

handen blijven welkom in de zorgsector. Ik kan mij voorstellen dat er 

dan ook heel wat asielzoekers aanwezig zijn in België die in hun 

thuisland reeds een opleiding gevolgd hebben om in de zorgsector te 

werken, maar waarvan hun diploma niet in België erkend wordt. Het is 

belangrijk om deze mensen te betrekken via opleidingen en effectief 

in te schakelen in de zorg. 

 

Vandaar stel ik u, gezien deze nood aan personeel in de zorgsector 

en uw voorstel in verband met de tweehonderd asielzoekers, 

volgende vragen: 

 

Hoe ziet u het om tweehonderd asielzoekers in de zorgsector tewerk 

te stellen? Hoe wenst u dat concreet aan te pakken? 

Aangezien opleidingen een gemeenschapsbevoegdheid zijn, zal u in 

overleg treden met de gemeenschappen? 

 

cela en pratique? 

 

 

08.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, 

mevrouw Muylle, ik ben bijzonder tevreden dat u heel belangrijke 

vragen stelt. 

 

Fedasil organiseerde inderdaad naar aanleiding van een vraag van 

het coronacommissariaat in alle centra van het opvangnetwerk 

Fedasil en zijn partners van 18 tot 27 november 2020 een bevraging. 

De datum toont alvast aan dat we er prioritair werk van hebben 

gemaakt. 

 

Ik som de belangrijkste bevindingen op. In totaal hebben 30 opvang-

centra op de enquête geantwoord. Bij 77 bewoners van die centra 

werd vastgesteld dat ze een diploma en/of werkervaring in de zorg 

hadden. Ze vertegenwoordigden 1,5 % van de volwassen bevolking in 

de opvangcentra op het moment van de enquête. Op basis van de 

resultaten werd het aantal personen geëxtrapoleerd naar het hele 

opvangnetwerk van Fedasil en partners. Zo komen we op een totaal 

van 230 personen met een zorgprofiel. 

 

De informatie over de kennis van het Nederlands of het Frans is 

gebaseerd op de evaluatie door de maatschappelijke werkers in de 

opvangcentra, die daar naar mijn aanvoelen wel goed over kunnen 

oordelen. Volgens de enquête spreekt 29 % van de bewoners met 

een zorgprofiel goed Frans en 21 % spreekt goed Nederlands. Die 

taalkennis kan worden verklaard door het feit dat ze al enige tijd in 

08.03 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Du 18 au 27 novembre 

2020, Fedasil a organisé une en-

quête dans tous les centres. Tren-

te centres d'accueil ont répondu. Il 

en ressort que 77 résidents ont un 

diplôme ou une expérience 

professionnelle dans les soins de 

santé. Ces personnes représen-

tent 1,5 % de la population adulte 

des centres d'accueil. Si nous 

extrapolons ce chiffre à l'ensemble 

du réseau d'accueil, nous arrivons 

à un total de 230 personnes 

disposant d'un profil de soignant. 

 

Les informations relatives à la 

connaissance du néerlandais ou 

du français se basent sur l'éva-

luation par les assistants sociaux 

des centres d'accueil. Parmi les 

personnes disposant d'un profil de 

soignant, 29 % parlent bien fran-

çais et 21 % parlent bien néer-

landais. Leur connaissance de la 
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België verblijven, omdat de asielprocedure in België zeer lang duurt. 

Dat komt volgens mij omdat daarin in het verleden iets te weinig is 

geïnvesteerd. Voor het Frans kan het ook gaan over de moedertaal 

van de betrokkenen. 

 

Uit resultaten van het onderzoek bleek ook dat 78 van de personen 

op dat moment toegang hadden tot de arbeidsmarkt. Nauwkeurige 

gegevens over de huidige verblijfsstatus van betrokken personen zijn 

op het moment nog niet beschikbaar. Het doel van die enquête was 

slechts een algemeen beeld te krijgen om het potentieel aantal 

mensen met een zorgprofiel te kunnen schatten, wat gebeurde op 

vraag van het coronacommissariaat. Zo brengen wij in kaart hoeveel 

asielzoekers een nood in onze samenleving zouden kunnen lenigen 

als vrijwilliger of als werknemer in de zorg. 

 

Zo hebben de opvangcentra van Fedasil al veelvuldig contact gelegd 

met de lokale organisaties van de test- en vaccinatiecentra. Fedasil 

maakt ook afspraken met bestaande vrijwilligersinitiatieven. Ik kan 

geen overzicht geven van het aantal personen dat ondertussen als 

vrijwilliger of werknemer werkt gezien de diversiteit van de 

verschillende instanties en initiatieven. 

 

Daarnaast wil ik in de komende jaren ook nog meer inzetten op de 

activering van asielzoekers. Om die reden ben ik zo blij met de vraag. 

Door de activering doen de asielzoekers namelijk ook nuttige ervaring 

op en dragen zij ook bij aan onze maatschappij, net wat ook zij willen. 

Het is des te beter als daarbij eerder verworven competenties ingezet 

kunnen worden. Ik zie niet in wat iemand daar tegen kan hebben. 

 

Ik zal dan ook een aantal thema's, zoals de erkenning van diploma's 

en opleidingen, agenderen op de interministeriële conferentie Migratie 

en Integratie, die recent werd opgericht. Op die manier kunnen wij 

daar met verschillende bevoegdheidsniveaus samen aan werken. Het 

is daarbij niet de bedoeling met de vinger te wijzen naar de 

respectievelijke bevoegdheden, wel is het de bedoeling om samen te 

werken, zodat we samen over mogelijke hordes geraken. 

 

Mevrouw Van Camp, de activering van personen die reeds op ons 

grondgebied verblijven, heeft uiteraard geen uitstaans met het 

aantrekken van buitenlandse werknemers voor specifieke functies. 

Het doel van het aangehaalde project is niet om buitenlands zorgper-

soneel aan te trekken, maar wel om na te gaan hoe asielzoekers die 

hier aanwezig zijn, in de zorgsector hun steentje kunnen bijdragen. 

 

Mijn collega's-ministers zijn bevoegd voor het aantrekkelijker maken 

en verbeteren van de werkomstandigheden van het verzorgend 

personeel. 

 

Ik wil opnieuw beklemtonen dat ik heel tevreden ben met de vraag. Ik 

hoef het niet voor de duizendste keer te herhalen dat de tijden door de 

pandemie zeer hard zijn. Het is goed dat iedereen zijn of haar steentje 

wil bijdragen. Het stemt mij zeker tevreden dat heel wat asielzoekers 

positief gereageerd hebben. Ik heb ook via de sociale media 

duidelijke reacties gekregen van mensen in asielcentra dat zij mee 

actief hun deel willen doen. 

 

Ik meen dat wij dat allemaal moeten toejuichen. Laat het een 

voorbeeld voor de toekomst zijn dat we asielzoekers activeren in 

langue est due à la longueur de la 

procédure d'asile en Belgique. Il a 

été un peu trop peu investi dans 

cet aspect dans le passé. Pour 

certains en outre, le français est la 

langue maternelle. 

 

Il est apparu, en outre, que 78 de 

ces personnes avaient, à ce 

moment, accès au marché du 

travail. Je ne dispose pas 

actuellement d'informations plus 

précises sur le statut de séjour 

actuel des personnes concernées. 

L'enquête avait pour objectif, à la 

demande du commissariat corona, 

d'avoir une idée globale du 

nombre de personnes ayant un 

profil de prestataire de soins. 

 

Les centres d'accueil de Fedasil 

ont déjà pris contact avec les or-

ganisations locales des centres de 

dépistage et de vaccination. Des 

accords sont également conclus 

avec des initiatives de volontaires 

existantes. Compte tenu de la di-

versité des instances et des ini-

tiatives, il m'est impossible de 

préciser le nombre de personnes 

actives en tant que volontaire ou 

travailleur. 

 

Au cours des prochaines années, 

j'entends miser encore davantage 

sur l'activation des demandeurs 

d'asile. Ils acquièrent une expé-

rience utile et apportent leur 

contribution à notre société. Tant 

mieux s'il est possible d'exploiter 

des compétences acquises précé-

demment. Je ne comprends pas 

les objections qui pourraient être 

formulées à cet égard. J'inscrirai 

des thèmes tels que la recon-

naissance des diplômes à l'ordre 

du jour de la conférence inter-

ministérielle Migration et Intégra-

tion afin de permettre une gestion 

commune des obstacles existants 

dans ce domaine. 

 

L'activation de demandeurs d'asile 

séjournant déjà dans notre pays et 

le recrutement de travailleurs 

étrangers pour des fonctions spé-

cifiques sont deux questions 

totalement distinctes. Ce projet ne 
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plaats van dat we ze veel te lang in een asielcentrum laten wachten 

en hun vragen vooral niet te veel te doen. 

 

vise pas à chercher du personnel 

de soin à l'étranger, mais à voir 

comment des demandeurs d'asile 

déjà présents en Belgique peuvent 

apporter leur pierre à l'édifice. Je 

ne suis pas compétent pour rendre 

les conditions de travail du 

personnel de soin plus attractives. 

Je me réjouis que de nombreux 

demandeurs d'asile ont réagi po-

sitivement et souhaitent contribuer 

activement. Il est préférable d'ac-

tiver des demandeurs d'asile que 

de les faire attendre dans un 

centre d'accueil et de leur de-

mander de surtout ne pas trop en 

faire.  

 

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

verschillen hierover toch enigszins van mening. Ik leg uit waarom. Niet 

alleen is de procedure voor asielzoekers in België te lang, wat 

duidelijk blijkt uit het feit dat een groot deel van de asielzoekers onze 

taal machtig is; ook blijkt een heel groot deel van de asielzoekers bij 

ons uiteindelijk geen recht op een verblijf en geen nood aan 

bescherming te hebben, ondanks het feit dat zij dat aangaven. 

Volgens de cijfers van het CGVS is de beschermingsgraad afgelopen 

maand nog verder gedaald. 

 

Ik vind het dan ook een heel slecht signaal dat men blijft zeggen dat 

mensen hun leven mogen wagen om naar hier te komen op een 

illegale manier en dat vervolgens hun dossier bekeken zal worden. 

Als zij ervaring hebben in de zorg, kan men hen volgens u misschien 

zelfs inzetten. U weet dat nu al een groot gedeelte van de 

asielzoekers die, grotendeels illegaal, onze contreien hebben bereikt, 

niet kan worden teruggestuurd. Met zulke signalen wordt dat volgens 

mij alleen maar erger, zonder dat er enige garanties zijn inzake de 

erkenning van die diploma's. Wij gaan in de zorg immers toch geen 

mensen inzetten die bijvoorbeeld als vrijwilliger actief waren in hun 

land? Het is totaal niet duidelijk in welke mate hun diploma erkend is 

en of die mensen ook effectief inzetbaar zijn in de zorg. 

 

Ik wil het echter zeker het voordeel van de twijfel geven en voor die 

personen vraag ik of dat uiteindelijk is gebeurd: hadden zij een erkend 

diploma, voldoende talenkennis en een verblijfsstatus die een 

reguliere toegang verleende tot ons land? Hebben zij uiteindelijk 

bijgedragen via een erkende job in de zorg? 

 

Ik maak hier ook uit op dat u waarschijnlijk ons voorstel van een 

taaltest voor zorgverleners uit het buitenland volmondig steunt. U bent 

bij de betrokken personen nagegaan of zij de taal machtig waren. 

Daaruit maak ik op dat u dat een belangrijke voorwaarde vindt voor 

een job in de zorg, wat het uiteraard ook is. Ik kijk dus ook uit naar de 

steun van uw partij voor ons wetsvoorstel over een taaltest voor 

buitenlandse zorgverleners, dat volgende week in de Kamer wordt 

besproken. 

 

08.04 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Je ne partage pas cet avis. Non 

seulement notre procédure d'asile 

est trop longue, mais une grande 

partie des demandeurs d'asile se 

révèlent finalement ne pas avoir 

droit au séjour. Cette initiative 

donne un mauvais signal. Cer-

taines personnes continuent de 

croire, de ce fait, que risquer leur 

vie pour parvenir ici est une bonne 

idée. Elles peuvent même être 

engagées dans le secteur des 

soins. Nous ne parvenons déjà 

pas, à l'heure actuelle, à renvoyer 

deux tiers des demandeurs d'asile. 

La situation ne va pas s'améliorer. 

 

L'incertitude totale règne en outre 

quant à la reconnaissance des 

diplômes. Les personnes en ques-

tion ont-elles un diplôme reconnu, 

une connaissance suffisante des 

langues et un statut de séjour 

octroyant un accès réglementaire 

à notre pays? Ont-elles apporté 

leur contribution par le biais d'un 

emploi reconnu dans le secteur 

des soins? Je suppose que le 

secrétaire d'État soutient notre 

proposition d'instauration d'un test 

linguistique pour les prestataires 

de soins en provenance de 

l'étranger? J'ai hâte de connaître 

le soutien dont bénéficiera notre 

proposition de loi à ce sujet. 

 

08.05  Nathalie Muylle (CD&V): Het zijn twee heel belangrijke 

aspecten. Het glas is halfvol of halfleeg, ik bekijk het graag als halfvol. 

08.05 Nathalie Muylle (CD&V): À 

une époque où toutes les mains 
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78 mensen hebben toch toegang tot die arbeidsmarkt. Dat is een 

derde. Dat is toch niet onbelangrijk. In een periode waarin de handen 

zo nodig zijn, worden mensen ingezet in die sector. Ik deel de mening 

van mevrouw Van Camp helemaal niet, hoewel de kennis van de taal 

uiteraard belangrijk is. 

 

Daarnaast ben ik heel tevreden met uw antwoord en inzet op de lange 

termijn. Dit is een van de punten waaraan ik ook heel graag met u wil 

samenwerken. We hebben zoveel handen nodig. Dat is een uitdaging. 

We hebben deze week de discussie gehad over het Zorgpersoneels-

fonds. We weten dat die extra handen aan het bed over duizenden 

extra jobs gaat. Er gaan mensen met pensioen. We hebben 

verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden nodig. 

 

Ik zie vandaag al schitterende initiatieven met mensen die hier wel 

papieren hebben, die de taal niet spreken en die tegelijk de taal leren 

en zorgkundige worden. Zij kunnen vanuit dit traject de stap zetten 

naar bijvoorbeeld HBO5-verpleegkundige, naar bachelor verpleeg-

kunde. Ik kan u tientallen verhalen noemen van mensen die dit 

vandaag op een schitterende manier doen in de zorg. Dat is ook de 

toekomst. Die projecten waarin taal en zorgberoepen worden geleerd, 

zijn er nog niet genoeg. 

 

De erkenning van diploma's voor zij die wel ervaring hebben, blijft ook 

een heikel punt. Ik vind het heel goed dat u daarover ook met de 

gemeenschap in debat wil gaan. Dat is de weg die we moeten 

inslaan. We moeten ervoor zorgen dat we mensen een toekomst 

geven. We zijn volop bezig met een heroriëntatie naar de zorg. Het 

zou dan ook zeer verwonderlijk zijn als we in uw bevoegdheden die 

heroriëntatie naar de zorg niet zien. Ik ben dus blij met uw 

engagement. Ik ben blij dat u zal overleggen. We zullen elkaar 

daarover zeker nog spreken. Dat is de weg die we moeten gaan. 

 

sont nécessaires, il n'est pas mau-

vais que 78 personnes obtiennent 

un accès au marché du travail. 

Nous avons un énorme besoin de 

personnel soignant. Des initiatives 

fantastiques ont déjà été prises 

aujourd'hui avec des personnes 

qui apprennent en même temps la 

langue et le métier d'aide-soig-

nant. À partir de ce trajet, ces 

personnes peuvent suivre une 

formation de bachelier ou HBO5 

en soins infirmiers. La combi-

naison de formations linguistiques 

et de formations de soignant doit 

être étendue. C'est la voie de 

l'avenir. 

 

La reconnaissance des diplômes 

constitue un point délicat. Il est 

bon que le secrétaire d'État s'ap-

prête à évoquer la question avec 

les Communautés. Je me réjouis 

vraiment de l'engagement du 

secrétaire d'État. 

 

 

De voorzitter: De heer staatssecretaris had nog een aanvulling. 

 

08.06 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Muylle, ik dank u voor uw enthousiaste uiteenzetting die 

duidelijk maakt dat u dit dossier ter harte neemt en die aantoont dat 

het effectief belangrijk is om mensen in de zorg te kunnen 

inschakelen. We hebben daar inderdaad nood aan extra mensen die 

ervoor kunnen zorgen dat we samen door deze crisis geraken. Als 

mensen in de asielcentra over de nodige competenties en ervaring 

beschikken, dan zie ik niet in waarom we hen niet zouden 

inschakelen. 

 

Eén zaak begrijp ik echter niet goed. In de commissie van twee 

weken geleden ging het ook over de samenwerking tussen Actiris en 

Fedasil. Toen hebben we gezegd dat het goed is dat asielzoekers aan 

het werk worden gezet in Brussel. In diezelfde commissie heeft de 

heer Francken namens de N-VA gezegd dat het goed is dat dit 

gebeurt en dat ik daarmee zijn werk voortzet, want tijdens zijn 

ambtstermijn heeft hij gezorgd voor een samenwerking tussen de 

VDAB en Fedasil en tussen Forem en Fedasil. Dat was toen een 

goede zaak. 

 

Ik ben CD&V'er en christendemocraat. Soms heb ik begrip voor 

"enerzijds en anderzijds", maar deze bocht is zo scherp dat ik er zelf 

tien keer ben uitgevlogen. Mevrouw Van Camp, ik wil heel graag 

08.06 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Il y a en effet un grand 

besoin d'effectifs supplémentaires 

dans le secteur des soins. Si les 

centres d'asile hébergent des per-

sonnes ayant les compétences 

requises, je ne vois pas pourquoi 

on ne ferait pas appel à elles. Il y a 

deux semaines, nous avions parlé 

ici de la coopération entre Actiris 

et Fedasil. M. Francken avait jugé 

positif le fait que des demandeurs 

d'asile soient mis au travail à 

Bruxelles et a affirmé que je pour-

suivais ainsi son travail. Je ne 

comprends donc pas bien le 

virage opéré par Mme Van Camp, 

membre du même parti.  
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weten of er een positiewissel is bij de N-VA, want ik wil graag 

Kamerbreed met alle partijen, oppositie en meerderheid, vooruitgaan. 

Alleen moet ik dan weten waar en wanneer we de bocht nemen. 

 

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

staatssecretaris, ik laat het aan mijn collega die hier persoonlijk is 

vermeld om te reageren wegens een persoonlijk feit, indien hij dat 

wenst. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik kan u echter alvast geruststellen in uw 

bezorgdheid dat wij ter zake niet op dezelfde lijn zouden zitten. Wij 

hebben nog nooit beweerd dat het een goed signaal zou zijn dat 

asielzoekers valse hoop krijgen op uitzicht op verblijf. Wij hebben nog 

nooit beweerd, zoals ik daarnet heb aangegeven, dat het verstandig is 

om mensen, hoewel zij geen erkend diploma hebben, in te zetten in 

een sector die daarmee absoluut niet geholpen zou zijn. 

 

Ik zie geen enkele tegenstelling. U zoekt tegenstellingen waar er 

absoluut geen zijn. 

 

Aan uw antwoord te merken, zal slechts heel weinig mensen van dat 

genoemde één procent kunnen worden ingezet in de zorgverlening 

wegens een gebrek aan taalkennis maar ook aan een erkend 

diploma, laat staan aan een recht van verblijf. 

 

Zoals altijd geef ik u echter het voordeel van de twijfel en zal ik u 

zeker de kans laten een en ander tegen te spreken met cijfer-

materiaal, dat ik, zoals u steeds wenst, met schriftelijke vragen zal 

opvragen. Wij zullen dan zien wie gelijk heeft. 

 

08.07 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Nous n'avons jamais dit qu'il serait 

une bonne chose que de donner 

de faux espoirs à des demandeurs 

d'asile, en leur faisant miroiter un 

droit de séjour. Nous n'avons ja-

mais dit qu'il serait judicieux 

d'employer des personnes sans 

diplôme reconnu dans un secteur 

qui n'en tirerait aucun avantage. 

Je ne vois pas la contradiction. Ce 

ne sera finalement qu'un nombre 

très limité de personnes qui pourra 

exécuter des tâches dans le 

secteur des soins de santé, faute 

de connaissances suffisantes de 

la langue ou de qualifications re-

connues. Je demanderai les chif-

fres y afférents par la voie de la 

question écrite.  

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

09 Question de Simon Moutquin à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La 

transposition par la Belgique de la directive Sanctions" (55016653C) 

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

omzetting van de Sanctierichtlijn in Belgisch recht" (55016653C) 

 

09.01  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d’État, 

la situation d’intense précarité dans laquelle se retrouvent nombre de 

travailleur.euse.s sans-papiers suscite notre vive préoccupation.   

 

En effet, le statut de leur séjour les maintient dans une grande 

précarité et les expose à l’exploitation économique et aux abus de 

certains employeurs. Salaires indécents, horaires démesurés, 

absence de protection contre les accidents du travail, menaces et 

chantage, etc. Les droits de ces travailleur.eurse.s sont trop souvent 

bafoués, et d'un point de vue collectif, cela alimente le dumping social, 

qui tire vers le bas les conditions de travail des travailleur.euse.s des 

secteurs concernés. 

 

La plupart du temps, la vulnérabilité engendrée par l’irrégularité de 

leur statut les dissuade de porter plainte. Par peur d’être arrêté.e.s et 

obligé.e.s de quitter le territoire, ils et elles se taisent. Les abus 

restent non-dénoncés, impunis et perdurent. 

 

C’est pour garantir une protection minimale à ces travailleur.euse.s 

que la directive "Sanctions" a été adoptée en 2009. Cette directive 

09.01 Simon Moutquin (Ecolo-

Groen): Door hun verblijfsstatus 

blijven de werknemers zonder pa-

pieren in grote armoede verkeren 

en worden ze blootgesteld aan 

economische uitbuiting en mis-

bruiken door sommige werkge-

vers: hongerlonen, zeer vele 

werkuren, geen bescherming 

tegen arbeidsongevallen, bedrei-

gingen en chantage. De rechten 

van deze werknemers worden al te 

vaak met voeten getreden, en uit 

collectief oogpunt voeden deze 

praktijken de sociale dumping.  

 

Doordat ze met hun status niet in 

orde zijn, zitten ze in een kwets-

bare situatie, waardoor ze niet 

geneigd zijn een klacht in te 
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prévoit des normes minimales concernant les sanctions et les 

mesures prises à l’encontre des employeurs de ressortissant.e.s de 

pays tiers en séjour irrégulier. 

 

En Belgique, la transposition de la directive "Sanctions" n’a été que 

partielle. En effet, l’alinéa 4 de l’article 13 de la directive européenne 

semble être passé à la trappe. Cet alinéa enjoint aux États membres 

de prévoir la délivrance d'un titre de séjour provisoire pour les 

travailleur.euse.s en séjour irrégulier et/ou précaire qui portent plainte 

contre leur employeur, et ce, afin de leur permettre de suivre la 

procédure judiciaire engagée. Cela signifie qu'aujourd'hui, en 

Belgique, aucune disposition légale ne permet aux travailleur.euse.s 

d’être protégé.e.s et autorisé.e.s à rester sur le territoire le temps de 

la procédure. 

 

Estimez-vous que la Belgique protège suffisamment les 

travailleur.euse.s sans-papiers victimes d’abus et d’exploitation de la 

part de leurs employeurs?      

 

Envisagez-vous une transposition de l'alinéa 4 de l’article 13 de la 

directive "Sanctions"? Une modification législative est-elle à l’ordre du 

jour? 

 

Cette transposition est-elle envisagée dans le cadre de la réforme du 

code de la migration? 

 

Cette question a-t-elle fait l’objet de discussions avec les ministres 

compétents des entités fédérées? 

 

 

 

dienen. Uit angst om aangehou-

den te worden en verplicht te wor-

den het grondgebied te verlaten, 

houden ze de lippen op elkaar. De 

misbruiken blijven dus onbestraft 

en duren voort. 

 

Om deze werknemers een mini-

male bescherming te garanderen, 

werd in 2009 de Sanctierichtlijn 

aangenomen. Daarin worden er 

minimale normen bepaald met 

betrekking tot de sancties en de 

maatregelen tegen de werkgevers 

die onderdanen van derde landen 

zonder verblijfsvergunning tewerk-

stellen.  

 

In België werd die richtlijn maar 

ten dele omgezet. In één lid, dat 

niet in Belgisch recht omgezet 

werd, werden de EU-lidstaten er-

toe verplicht een voorlopige ver-

blijfstitel af te leveren aan de werk-

nemers met een illegale of pre-

caire verblijfsstatus die een klacht 

indienen tegen hun werkgever, op-

dat die werknemers de ingestelde 

gerechtelijke procedure zouden 

kunnen voortzetten. Momenteel is 

er dus geen enkele wettelijke 

bepaling op grond waarvan de 

werknemers beschermd worden of 

de toestemming hebben om 

tijdens het verloop van de pro-

cedure op het grondgebied te 

blijven.  

 

Biedt België voldoende bescher-

ming aan de werknemers zonder 

papieren die het slachtoffer zijn 

van misbruiken en uitbuiting door 

hun werkgevers? Overweegt u de 

omzetting van lid 4 van artikel 13 

van de Sanctierichtlijn? Wordt die 

omzetting overwogen in het kader 

van de hervorming van het Mi-

gratiewetboek? Hebt u hierover 

gesproken met de bevoegde 

ministers van de deelgebieden?  

 

09.02  Sammy Mahdi, secrétaire d'État: Monsieur le président, 

monsieur Moutquin, en ce qui concerne la transposition par la 

Belgique de la directive Sanctions, comme vous, je pense qu'il est 

important que les personnes en séjour régulier ou irrégulier ne soient 

pas exploitées et qu'elles soient aidées lorsqu'elles deviennent 

victimes d'exploitation. C'est le moins que l'on puisse dire. 

 

09.02 Staatssecretaris Sammy 

Mahdi: Het is belangrijk dat de 

werknemers, ongeacht of ze hier 

al of niet illegaal verblijven, niet uit-

gebuit worden. De Sanctierichtlijn 

laat een beoordelingsmarge aan 

de nationale wetgever. In België 
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La directive Sanctions laisse, dans son article 13, une marge 

d'appréciation au législateur national. En Belgique, les personnes en 

séjour irrégulier qui sont exploitées en tant que travailleurs peuvent 

faire appel à la procédure de séjour qui a été mise en place pour 

protéger les victimes d'exploitation économique. J'attire l'attention sur 

ces deux points importants. 

 

Dans le cadre du code migratoire, toutes les ambiguïtés et tous les 

problèmes de la loi sont actuellement identifiés. Ceci indique que 

nous allons de l'avant en cette matière.  

 

Par ailleurs, cette question n'a pas encore fait l'objet de discussions 

avec mes collègues du gouvernement. 

 

kunnen de werknemers die illegaal 

op het grondgebied verblijven en 

uitgebuit worden een beroep doen 

op de verblijfsprocedure die inge-

voerd werd om de slachtoffers van 

economische uitbuiting te bescher-

men.  

 

In het kader van het Migratie-

wetboek worden gaandeweg de 

dubbelzinnigheden en de proble-

men op het stuk van de wet 

geïdentificeerd. Ik heb die kwestie 

nog niet met mijn collega's van de 

regering besproken. 

 

09.03  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, 

je vous remercie pour vos réponses.  

 

La crise du covid a montré la situation de certains travailleurs victimes 

de trafic et de traite d'êtres humains. Je pense notamment aux 

travailleuses du sexe sans papiers qui, du jour au lendemain, se sont 

retrouvées sans aucun revenu et sans aucune aide de l'État. Je vous 

laisse imaginer leurs conditions de travail; elles n'ont pas arrêté 

d'essayer de gagner leur vie pour pouvoir manger. C'est aussi le cas 

dans la construction, dans le nettoyage, dans l'hôtellerie. En Belgique, 

il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont employées et qui 

sont soumises à une exploitation de leurs employeurs. 

 

Je sais que la lutte contre le trafic d'êtres humains vous tient à cœur, 

ainsi qu'à la ministre de l'Intérieur. Il faut pouvoir avoir une lecture de 

la marge d'appréciation la plus efficace possible. Ces personnes 

peuvent certes faire appel à la procédure de séjour mais elles n'ont 

souvent pas la bonne information et ont peur. Cette peur est liée à la 

cellule contre le trafic d'êtres humains. C'est un sujet qui doit être 

débattu dans ce Parlement. 

 

Enfin, nous ne sommes pas tous d'accord sur la question d'une 

régularisation des sans-papiers. Mais pour les sans-papiers travail-

leurs, il faut vraiment un consensus et il faut pouvoir objectiver le fait 

que c'est une nécessité. J'encouragerai donc bientôt la commission à 

organiser un débat sur cette idée de régularisation pour que nous 

puissions écouter les personnes concernées ainsi que des acteurs 

économiques et sociaux qui appellent à cette régularisation des 

travailleurs sans-papiers. 

 

09.03 Simon Moutquin (Ecolo-

Groen): De coronacrisis heeft de 

situatie blootgelegd van tien-

duizenden werknemers die het 

slachtoffer zijn van mensenhandel, 

onder wie sekswerkers zonder pa-

pieren, arbeiders in de bouwsector 

en personen die werken in de 

schoonmaaksector. 

 

Zij kunnen een beroep doen op de 

verblijfsprocedure, maar vaak ont-

breekt het hen aan informatie en 

zijn ze bang. Zij zouden zich tot de 

cel tegen mensenhandel kunnen 

wenden.  

 

We zouden tot een consensus 

moeten komen over de werkne-

mers zonder papieren en in onze 

commissie een debat moeten 

voeren over hun regularisatie, zo-

dat we kunnen luisteren naar die 

mensen en naar de economische 

en sociale actoren die die regu-

larisatie vragen. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

10 Questions jointes de 

- Simon Moutquin à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les graves 

manquements dans la gestion du centre Fedasil de Jalhay" (55016654C) 

- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le centre d’accueil pour 

demandeurs d'asile de Spa - Jalhay" (55016707C) 

- Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le centre d'accueil pour 

demandeurs d'asile de Jalhay" (55017096C) 

- Greet Daems à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le centre d'accueil à Jalhay" 

(55017412C) 
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10 Samengevoegde vragen van 

- Simon Moutquin aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De ernstige 

tekortkomingen in het beheer van het Fedasilcentrum van Jalhay" (55016654C) 

- Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het asielcentrum van Spa - 

Jalhay" (55016707C) 

- Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het asielcentrum van 

Jalhay" (55017096C) 

- Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het opvangcentrum in 

Jalhay" (55017412C) 

 

10.01  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, 

en octobre 2020, j'avais déposé à votre intention une question sur la 

privatisation des centres pour demandeurs d'asile, qui contenait déjà 

certaines inquiétudes. C'est justement en octobre que des centres ont 

été confiés à des acteurs privés, pour la gestion des lieux, dont 

notamment Svasta, qui est une entreprise privée ou une succursale. 

Nous n'allons pas revenir sur le montage financier que représente 

Svasta. 

 

Depuis quelques semaines, je reçois des témoignages. Comme vous 

le savez, le collectif liégeois Migrations Libres a mené une enquête en 

interrogeant notamment des résidents anciens et actuels sur les 

conditions d’accueil effectives du centre. Il s’avère que le transfert de 

gestion de la Croix-Rouge à Svasta s’est accompagné d’une nette 

diminution du personnel, d’une baisse substantielle du budget moyen 

octroyé à la nourriture des résidents, de graves manquements dans le 

suivi sanitaire, d’ouverture d’hébergements supplémentaires dans des 

chalets pourtant considérés comme insalubres par l’ancien 

gestionnaire, etc. 

 

Il semblerait également que Svasta utilise le principe des services 

communautaires pour faire travailler les résidents à l’aménagement 

d’un autre centre, à Spa, pour moins de 1,5 euro de l’heure. Si cette 

pratique devait être confirmée, il ne s’agirait ni plus ni moins que 

d’une honteuse exploitation à des fins mercantiles. Les résidents 

Fedasil ne sont pas des esclaves au service d’intérêts privés, on le 

sait. 

 

Monsieur le secrétaire d’État, comptez-vous exiger une enquête sur la 

gestion du centre de Jalhay par l'opérateur Svasta? Envisagez-vous 

de renforcer les contrôles dans les structures d’accueil et 

particulièrement celles qui relèvent d’une gestion par des opérateurs 

privés? Estimez-vous nécessaire de relever les normes minimales 

d’accueil exigées pour les opérateurs privés, notamment le nombre 

de personnel d’encadrement et leur expérience dans la gestion de 

centres collectifs? Êtes vous favorable à une révision du mécanisme 

de plainte afin que la transmission des plaintes ne dépende pas du 

gestionnaire du centre visé par la plainte mais soit indépendante? 

 

Enfin, considérez-vous que l'accueil des demandeurs d'asile peut être 

considéré comme un business comme un autre, alors que la course 

au profit de ces opérateurs privés s'accompagne inévitablement de la 

dégradation des conditions d'accueil pour les résidents? 

 

10.01 Simon Moutquin (Ecolo-

Groen): In oktober werd het be-

heer van een aantal asielcentra 

toevertrouwd aan privéactoren, 

waaronder Svasta. Het Luikse 

collectief Migrations Libres heeft 

bewoners ondervraagd naar de 

leefomstandigheden in de opvang-

centra. De overdracht van het 

beheer van het asielcentrum van 

het Rode Kruis aan Svasta schijnt 

zich vertaald te hebben in een 

forse inkrimping van de perso-

neelsbezetting en van het budget 

voor voeding voor de bewoners, in 

ernstige tekortkomingen inzale de 

follow-up op gezondheidsvlak, in 

het openen van bijkomende 

opvangplaatsen in chalets die als 

onbewoonbaar worden 

beschouwd, enz.  

 

Svasta zou bewoners volgens het 

principe van de gemeenschaps-

dienst inzetten voor verbouwings-

werken in een ander centrum, en 

zou hen minder dan 1,5 euro 

per uur betalen! 

 

Zult u een onderzoek naar het be-

heer van het asielcentrum van 

Jalhay eisen? Zult u de controles 

aanscherpen? Moeten de minima-

le opvangnormen waaraan privé-

operatoren moeten voldoen, niet 

worden verscherpt? Bent u voor-

stander van een herziening van 

het klachtenmechanisme, zodat 

het niet langer van de beheerder 

van het centrum waarover de 

klacht gaat afhangt of de klacht 

wordt doorgegeven?  

 

Bent u van oordeel dat de opvang 

van asielzoekers een business is 

als een andere, terwijl onge-

breideld winstbejag steevast ge-

paard gaat met een verslechtering 
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van de opvang? 

 

10.02  Hervé Rigot (PS): Monsieur le secrétaire d'Etat, je me réjouis 

d'avoir les réponses car cela fait déjà deux semaines que je patiente 

avec ardeur. Je vais essayer de faire un mix rapide car il s'agit 

désormais de faire une mise à jour de ces questions dans un débat 

qui demeure d'actualité. Je ne rappelle pas le contexte. Il a été fixé 

par mon collègue, Simon Moutquin, voici quelques instants. 

 

Il s'agit effectivement de la question terrible de la gestion par des 

centres privés d'un accueil qui doit être humain et de qualité. J'ai pu 

prendre connaissance sur le site de l'agence qu'une enquête diligen-

tée par Fedasil était en cours. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, quel est l'état d'avancement de cette 

enquête? Quelles en sont les premières conclusions? Cette enquête 

porte-t-elle uniquement sur le centre dont on fait maintenant état ou 

bien est-ce une enquête plus large qui porte aussi sur d'autres 

centres confiés au privé? 

 

En cas de manquements dans les attitudes de cet opérateur, quels 

instruments juridiques sont-ils mobilisables? D'autres centres sont-ils 

gérés par celui-ci? D'autres centres sont-ils envisagés pour celui-ci? 

Si d'autres centres sont prévus pour cet opérateur Svasta, envisagez-

vous, dans l'attente de la conclusion de l'enquête, au moins un 

moratoire? En effet, je n'envisagerais pas qu'on puisse lui donner déjà 

les clés d'une autre structure d'accueil à gérer, alors que de graves 

accusations sont portées à son encontre? 

 

D'une manière plus large, pourriez-vous nous rappeler les 

instruments contraignants à l'égard des prestataires privés? Ce n'est 

pas une nouvelle politique. L'ouverture du réseau aux centres privés 

n'est pas neuve. En 2015, lors de la crise précédente, votre prédéces-

seur, M. Francken, avait largement fait appel au privé. Je me rappelle 

qu'on avait eu des expériences positives mais aussi singulièrement 

quelques expériences qui, franchement, ne seraient pas à reproduire 

aujourd'hui. 

 

Combien de centres sont-ils gérés par des prestataires privés 

aujourd'hui? Quelles sont les évaluations faites de leur utilisation et de 

leur apport au réseau? Je sais que des monitorings sont mis en place 

par Fedasil, et c'est tant mieux, pour vérifier que ces opérateurs font 

bien leur travail. 

 

C'était la synthèse de mes questions. Je ne doute pas que vous allez 

m'apporter pas mal de réponses. Je reviendrai plus tard sur une 

question liée au centre de Jalhay et notamment les visites dans les 

centres Fedasil et dans d'autres centres. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses. 

 

10.02  Hervé Rigot (PS): Hier rijst 

de vraag naar een menselijke en 

kwaliteitsvolle opvang door privé-

centra. Fedasil heeft een onder-

zoek ingesteld.  

 

Wat is de stand van zaken in dat 

onderzoek? Gaat het enkel over 

het asielcentrum van Jalhay, of 

worden ook andere centra waar-

van het beheer aan de privésector 

werd toevertrouwd, onder de loep 

genomen? Welk juridisch arsenaal 

kan er worden ingezet als de 

operator zijn verplichtingen niet 

nakomt? Beheert Svasta momen-

teel nog andere centra, of zal de 

operator belast worden met het 

beheer van andere centra? Als dat 

het geval is, zult u dan een mo-

ratorium instellen, in afwachting 

van de conclusies van het onder-

zoek, want het betreft toch zware 

beschuldigingen? 

 

Over welke bindende instrumenten 

beschikt men om privéoperatoren 

te dwingen uniforme leefomstan-

digheden in de asielcentra te 

bieden? Hoeveel centra worden er 

beheerd door privéoperatoren? 

Hoe evalueert Fedasil hun inbreng 

in het asielopvangnetwerk? 

 

 

10.03  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, in 

deze commissie stelde ik u al herhaaldelijk vragen over de 

samenwerking met commerciële spelers wat opvangcentra betreft. De 

onthullingen vanwege Migrations Libres over het opvangcentrum van 

Jalhay, dat beheerd wordt door het bedrijf Svasta, zijn beschamend. 

 

Vanaf de overname door Svasta stapelden de klachten van bewoners 

10.03 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Migrations Libres a rapporté les 

conditions honteuses régnant 

dans le centre d'accueil de Jalhay, 

géré par l'entreprise commerciale 

Svasta. Depuis la reprise du cen-

tre par ladite entreprise, des éco-
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over allerhande besparingen op de dienstverlening zich al snel op, wat 

niet geheel verrassend is voor een speler met een winstmotief. Het is 

een heuse waslijst: van meer dan een halvering van het personeel tot 

een gebrek aan medische hulpverlening en van verlaagde 

voedseltoelagen, tot het in gebruik stellen van chalets die volledig 

ongeschikt zijn voor bewoning. Ik kan nog veel voorbeelden aanhalen, 

maar de heer Moutquin heeft ze al uitvoerig geschetst. De situatie is 

schrijnend. 

 

Bij de overname door Svasta bleven er vijf ervaren medewerkers van 

het Rode Kruis over en werd dat aantal al snel afgebouwd naar twee 

medewerkers. Waarom werden de werknemers van het Rode Kruis 

niet in dienst gehouden? 

 

Hoe kan er sprake zijn van een dergelijk misbruik? Welke normen legt 

Fedasil op? Worden de centra voldoende gecontroleerd en kan dat 

ook onaangekondigd gebeuren? 

 

Fedasil voert een intern onderzoek naar de omstandigheden in het 

opvangcentrum. Welke sancties zult u nemen ten opzichte van 

Svasta indien er ernstige gebreken worden vastgesteld? Zal dit 

gevolgen hebben voor de nog te openen site in Spa? 

 

nomies substantielles ont été réali-

sées sur les services, au détriment 

du bien-être des résidents. 

 

Pourquoi le nombre de colla-

borateurs de la Croix-Rouge a-t-il 

été réduit à deux? Quelles sont les 

normes imposées par Fedasil et le 

respect de celles-ci dans les cen-

tres est-il contrôlé?  

 

Fedasil a ouvert une enquête in-

terne. Quelles seront les sanctions 

infligées par le secrétaire d'État si 

des manquements graves sont 

constatés? Cela pourrait-il avoir 

des conséquences pour un futur 

site à Spa?  

 

 

10.04  Sammy Mahdi, secrétaire d'État: Chers collègues, il fallait en 

effet discuter de cette thématique au plus vite. S'agissant de la 

coopération entre Fedasil et les partenaires privés en général, nous 

comptons aujourd'hui six centres collectifs gérés par des opérateurs 

privés. En 2019 et en 2020, Fedasil a lancé deux marchés publics en 

urgence en vue de disposer de places supplémentaires pour pouvoir 

accueillir tous les demandeurs d'asile. 

 

Les exigences dans les cahiers de charge sont les mêmes que les 

normes minimales d'application dans toutes les structures d'accueil 

de Fedasil. Les opérateurs privés doivent répondre à toutes ces 

exigences pour garantir que les conditions de l'accueil soient équita-

bles pour l'ensemble du réseau d'accueil. Les partenaires privés 

doivent également répondre aux mêmes exigences en termes de 

personnel. 

 

Les exigences actuelles relatives au cadre du personnel ainsi qu'à la 

présence vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept 

dans le centre et à l'accompagnement juridique, social, médical, 

psychologique quotidien sont considérées comme suffisantes pour 

garantir un accueil qualitatif.  

 

Fedasil réalise des visites de contrôle avant l'ouverture du centre par 

des services opérationnels, le service infrastructure et le conseiller en 

prévention. Il y a également des visites de contrôle après l'ouverture 

de façon périodique par les services opérationnels, qui établissent à 

chaque fois des rapports de suivi.  

 

Des suivis financier et administratif sont également assurés par les 

services généraux. Un audit de qualité par le service Qualité a eu lieu 

environ quatre mois après l'ouverture ou plus tôt si nécessaire avec 

un rapport d'audit comprenant des recommandations contraignantes. 

Comme vous le constatez, certaines étapes dans la procédure 

doivent garantir la qualité et le bon fonctionnement. 

 

10.04 Staatssecretaris Sammy 

Mahdi: Op heden worden er zes 

collectieve opvangvoorzieningen 

beheerd door privéoperatoren. In 

2019 en 2020 heeft Fedasil bij 

hoogdringendheid twee openbare 

aanbestedingen uitgeschreven om 

extra opvangplaatsen te creëren. 

De vereisten in het bestek zijn 

identiek aan de minimale normen 

die in alle opvangvoorzieningen 

van Fedasil gelden. Privéope-

ratoren moeten daaraan voldoen 

als garantie dat de opvang in het 

hele netwerk in goede omstan-

digheden gebeurt. 

 

De vereisten met betrekking tot de 

personeelsformatie, de constante 

aanwezigheid van personeel in het 

centrum en de begeleiding op ju-

ridisch, sociaal, medisch en psy-

chologisch vlak zijn streng genoeg 

om een kwaliteitsvolle opvang te 

garanderen.  

 

Voor een centrum opengaat, orga-

niseert Fedasil inspectiebezoeken 

door operationele diensten, de 

dienst Infrastructuur en preven-

tieadviseurs. Ook wanneer het 

centrum al open is, leggen de 

operationele diensten periodieke 

inspectiebezoeken af, waarna er 

een opvolgingsrapport wordt opge-
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En ce qui concerne le centre d'accueil de Jalhay, je suis au courant 

de l'enquête menée par le collectif liégeois Migrations Libres sur la 

situation dans ce centre. Les allégations sont graves et je les prends 

très au sérieux. Dès le moment où Fedasil a pris connaissance des 

faits dénoncés, elle a immédiatement entamé des démarches auprès 

de l'opérateur privé pour exiger des explications sur les allégations du 

collectif. Les principaux points d'attention sont la possibilité offerte aux 

résidents d'adresser une plainte, l'accompagnement général, l'état de 

salubrité des logements et les accusations relatives aux tâches 

communautaires. 

 

Cette enquête se limite au centre d'accueil de Jalhay et se fait au 

moyen d'entretiens avec la direction du centre, les membres du 

personnel et les résidents. Cette enquête interne est en cours. J'ai 

insisté pour être rapidement informé. 

 

Pour chaque manquement constaté, une recommandation est 

transmise au centre d'accueil par Fedasil. Un suivi de la mise en 

place de ces recommandations est également appliqué par Fedasil, 

comme c'est le cas avec l'ensemble des prestataires privés.  

 

Si l'enquête révèle une situation considérée comme grave dans cette 

structure d'accueil, les mesures nécessaires seront prises, confor-

mément à la législation applicable en matière de marchés publics, en 

particulier l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 

générales d'exécution des marchés publics. 

 

steld.  

 

De algemene diensten staan in 

voor een financiële en admini-

stratieve follow-up. De dienst Kwa-

liteitszorg bewaakt de kwaliteit en 

formuleert bindende aanbeveling-

en. 

 

Ik neem de zware aantijgingen van 

het collectief Migrations Libres 

over de situatie in het asielcentrum 

van Jalhay ernstig. Fedasil eist dat 

de privéoperator uitleg geeft over 

de mogelijkheid om een klacht in 

te dienen, de algemene bege-

leiding, de goede staat van de 

wooneenheden en de gemeen-

schappelijke taken. Er wordt een 

onderzoek ingesteld via gesprek-

ken met de directie van het cen-

trum, het personeel en de be-

woners. Ik heb gevraagd dat men 

mij de resultaten zou meedelen. 

 

Voor elke tekortkoming doet 

Fedasil een aanbeveling aan het 

centrum. Fedasil ziet ook toe op 

de implementatie van die aan-

bevelingen. Als er ernstige proble-

men zijn, zullen de noodzakelijke 

maatregelen getroffen worden, 

conform de wetgeving betreffende 

de overheidsopdrachten.  

 

Mevrouw Daems, u stelde een vraag over de werknemers van het 

Rode Kruis. Dat is een zaak van de operator. Ik heb daarover geen 

specifieke informatie.  

 

 Je n'ai pas d'informations au sujet 

des travailleurs de la Croix-Rouge. 

 

L'opérateur en question s'est porté candidat pour la gestion d'un 

second centre, qui a été attribuée sous mon prédécesseur en 

août 2020. L'ouverture de ce centre a été mise en suspens en 

attendant les résultats de l'enquête. Avant de faire des déclarations 

supplémentaires sur cette situation, je souhaite également attendre 

les résultats de l'enquête. 

 

Les marchés publics en urgence ont permis de créer des places 

supplémentaires dont Fedasil avait besoin afin d'accueillir tous les 

demandeurs d'asile. Nous connaissons tous les raisons pour 

lesquelles, à un moment donné, en 2019, ces places supplémentaires 

ont été nécessaires. Je ne vais pas les rappeler. Je tiens à préciser 

que la qualité d'accueil doit rester élevée. Une évaluation approfondie 

du marché sera réalisée. Je continuerai à le suivre de près et à veiller 

à ce que nous tirions les bonnes conclusions.  

 

En ce qui concerne la possibilité d'introduire une plainte en interne, 

elle existe déjà. Conformément à la loi Accueil, le bénéficiaire peut 

s'adresser au directeur général de l'agence si aucune suite n'a été 

De operator in kwestie heeft zich 

kandidaat gesteld voor het beheer 

van een tweede centrum en die 

opdracht werd in 2020 onder mijn 

voorganger toegekend. De ope-

ning van dat centrum werd opge-

schort in afwachting van de resul-

taten van het onderzoek. Ik zal de 

resultaten daarvan ook inwachten 

alvorens uitspraken te doen. 

 

Dankzij de in allerijl uitgeschreven 

overheidsopdrachten konden de 

bijkomende opvangplaatsen ge-

creëerd worden die Fedasil nodig 

had om alle aanvragers te kunnen 

opvangen. Iedereen weet wel waa-

rom er in 2019 een tekort aan 

plaatsen was.  
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donnée à la plainte par la structure d'accueil dans les délais prévus 

par la loi ou si le résident n'est pas satisfait de la réponse apportée. 

Enfin, s'il le souhaite, le résident peut également s'adresser au 

médiateur fédéral. 

 

J'espère avoir été le plus précis possible et je suis impatient 

d'entendre vos répliques.  

 

 

De opvang moet kwaliteitsvol blij-

ven. Er zal een grondige markt-

evaluatie uitgevoerd worden en ik 

zal dat nauwgezet opvolgen.  

 

Het is al mogelijk om een interne 

klacht in te dienen. De begun-

stigde kan zich wenden tot de 

directeur-generaal van het Agent-

schap als er geen enkel gevolg 

aan de klacht gegeven werd door 

de opvangstructuur of als de 

bewoner niet tevreden is met het 

antwoord. De bewoner kan zich 

eveneens tot de federale Om-

budsman wenden. 

 

10.05  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, 

je vous remercie. Il y a énormément de choses intéressantes dans 

votre réponse.  

 

Tout d'abord, vous semblez informé et concerné par la situation. J'en 

suis rassuré. Ensuite, l'enquête est en cours. Vous dites que si des 

manquements importants sont relevés, des choses seront mises en 

place. Je comprends que cela soit flou à ce stade; il convient de 

laisser l'enquête se dérouler.  

 

Je rappelle, en vous rejoignant sur ce point,  que vous n'êtes pas 

responsable de la situation de crise de l'accueil – et non pas "crise 

migratoire" comme on l'entend trop souvent – qui a eu lieu en 2015, et 

par la suite en 2019. Il aurait été judicieux de garder des places 

tampon; nous sommes d'accord. Cela n'a pas été le choix de vos 

prédécesseurs, et c'est dommage. Il est donc vrai que vous avez 

hérité d'une situation que vous n'avez pas demandée.  

 

Ceci dit, nous avions alerté sur le danger de faire appel à des 

partenaires privés. Vous vous étiez engagé, dans votre réponse à une 

question écrite du 20 octobre 2020, à diligenter une enquête pour 

s'assurer du bon fonctionnement de ces centres privés dans les 

quatre à six mois. Nous y sommes. Cela correspond finalement à des 

accusations qui sont faites.  

 

Toutefois, quelque chose m'inquiète fortement. Je pense que mon 

collègue M. Rigot abordera ce point. Nous, parlementaires, nous nous 

sommes vu refuser une visite sur le terrain pour éventuellement voir 

et faire des constatations, sous prétexte de la pandémie. Une société 

qui prend des résidents dans un centre d'accueil et qui les envoie 

dans un autre centre pour faire du nettoyage pour 1,5 euro de l'heure 

s'inquiète que des parlementaires viennent faire leur travail et 

viennent, avec toutes les mesures de précaution mises en place, 

vérifier la situation d'un centre. Cela montre le peu de volonté de 

l'entreprise – parce que c'est une entreprise – de participer à la 

transparence par rapport aux différents éléments mis en avant.  

 

D'autres témoignages nous parviennent d'autres centres, mais feront 

l'objet d'autres questions. Je vous remercie pour vos réponses.  

 

10.05 Simon Moutquin (Ecolo-

Groen): Het stelt me gerust dat u 

zich de situatie lijkt aan te trekken 

en dat er een onderzoek is in-

gesteld. Het is normaal dat er in 

afwachting van de conclusies van 

het onderzoek nog geen precieze 

antwoorden kunnen worden 

gegeven. U bent niet verantwoor-

delijk voor de opvangcrisis van 

2015 en 2019. Men had er 

verstandig aan gedaan om een 

aantal bufferplaatsen te behouden, 

maar u erft een situatie die het 

gevolg is van de keuzes van uw 

voorganger. Er werd gewezen op 

het gevaar van het werken met 

privépartners. In uw antwoord op 

een schriftelijke vraag van 

20 oktober 2020 had u zich ertoe 

verbonden binnen vier tot zes 

maanden een onderzoek in te 

stellen naar de goede werking van 

de door privéoperatoren beheerde 

centra. Dat is nu zover. 

 

Ons, parlementsleden, werd de 

toegang tot de centra geweigerd, 

met als excuus dat het door de 

pandemie niet mogelijk was om de 

centra te bezoeken, terwijl de 

beheersmaatschappijen bewoners 

naar andere centra sturen om daar 

schoon te maken tegen 1,50 euro 

per uur! Dat getuigt niet van een 

grote bereidheid om naar trans-

parantie te streven en het werk 

van de parlementsleden te faci-

liëren.  
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10.06  Hervé Rigot (PS): Monsieur le secrétaire d'État, un même 

site, et subitement, un accueil qui semble s'effondrer dramatique-

ment. C'est le même lieu, ce sont les mêmes résidents et c'est le 

même personnel, même si le nombre de ses membres est moindre. 

On ne peut pas avoir deux accueils différents dans notre État. Il faut, 

c'est au cœur même de la mission de Fedasil, un accueil humain et 

juste, respectueux de celles et ceux qui sont venus dans notre pays 

en toute confiance et qui pourraient – je prends des pincettes – être 

maltraités, en tout cas selon les éléments que nous avons aujourd'hui 

à notre disposition. 

 

Je suis très heureux d'entendre que vous avez mis en suspens 

l'ouverture du prochain centre privé. Je pense aussi qu'il ne faut pas 

mettre tout le monde dans le même panier. Pour avoir connu 

l'expérience du privé par le passé, il y a le privé qui a une expérience 

sociale, qui a des  références et qui a évolué dans des domaines 

similaires, voire identiques à l'étranger. Nous avons eu cette 

expérience en 2015, et celle-là était probante. 

 

Il y a aussi le privé qui a une vocation commerciale et qui n'a pas 

l'expérience nécessaire pour traiter des centres dont le cœur doit être 

le social et ne doit pas être la rentabilité. Mais attendons bien sûr les 

résultats de l'enquête. 

 

J'ai encore des questions. Quand aurons-nous ces résultats? Je 

prends acte que des membres du personnel, des résidents et la 

direction ont été entendus. Mais s'est-on rendu sur place? Comme l'a 

dit M. Moutquin, nous ne pouvons pas y aller. J'ose espérer que 

Fedasil s'est rendu physiquement sur place. Il ne suffit pas d'avoir des 

entretiens.  

 

Dans l'attente des résultats, quelle attitude a-t-on mise en place pour 

conserver les droits des demandeurs de protection internationale et 

garantir leur sécurité? Nous devons garantir leurs droits dans le cadre 

de leur procédure, notamment leur droit à l'hébergement, mais aussi 

leur bien-être. J'entends bien que le centre continue à fonctionner, 

qu'aucune mesure temporaire n'a été prise. Donc si les faits sont 

exacts, ils se poursuivent. C'est une question qui reste en suspens. 

 

J'espère que l'enquête évoluera le plus vite possible. Cela ne peut 

évidemment que nous inciter à se poser à un moment donné et à 

avoir un audit complet de l'accueil privé qui est en place pour voir s'il 

répond effectivement aux attentes et aux prescrits. Comme vous 

l'avez dit, je suis conscient que Fedasil est saturée et prise à la gorge. 

Les partenaires historiques le sont aussi. C'est pour cette raison que 

nous avons fait appel au privé. Je le sais. Néanmoins, il faut 

aujourd'hui être attentif à auditer l'ensemble de ces structures privées. 

 

Et, s'il y a des mauvais élèves dans ces marchés publics, il faut tout 

de suite leur dire qu'ils n'ont absolument pas leur place dans un État 

de droit qui garantit les droits fondamentaux de celles et ceux qu'il 

accueille durant leur période d'accueil. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie et j'espère vraiment 

que vous pourrez nous donner le résultat de cet audit et nous indiquer 

dans quel délai nous l'aurons.  

 

10.06 Hervé Rigot (PS): Er is 

geen plaats voor twee verschil-

lende opvangsystemen in België. 

De kerntaak van Fedasil is een 

respectvolle, menselijke en billijke 

opvang van personen die in alle 

vertrouwen naar ons land ge-

komen zijn en die slecht behan-

deld zouden kunnen worden.  

 

Men mag de operatoren niet over 

één kam scheren: we hebben goe-

de ervaringen met privépartners 

die over de nodige referenties be-

schikken, ervaring hebben in de 

sociale sector en actief geweest 

zijn in vergelijkbare of identieke 

domeinen in het buitenland. 

Daarnaast zijn er privéonder-

nemingen die een louter com-

merciële insteek hebben. Laten we 

de resultaten van het onderzoek 

afwachten.  

 

Wanneer zullen we over de re-

sultaten van het onderzoek kun-

nen beschikken? Is Fedasil ter 

plaatse gegaan? Wat heeft men 

gedaan om in de tussentijd de 

rechten, de veiligheid en het recht 

op huisvesting van de verzoekers 

om internationale bescherming te 

garanderen? 

 

Ik hoop dat het onderzoek snel zijn 

beslag krijgt. Dit moet ons ertoe 

aanzetten een audit uit te voeren 

om na te gaan of de opvang door 

privépartners aan de verwach-

tingen beantwoordt. Fedasil kampt 

met een gebrek aan opvangca-

paciteit, en dat geldt ook voor de 

historische partners van Fedasil. 

Men moet echter alle privéopvang-

voorzieningen doorlichten, en als 

er rotte appels tussen zitten, moet 

hun de wacht aangezegd worden. 

Zij horen niet thuis in een rechts-

staat die de rechten waarborgt van 

de personen die wij opvangen.  

 

 

10.07  Greet Daems (PVDA-PTB): Mijnheer de staatssecretaris, de 10.07 Greet Daems (PVDA-PTB): 



CRIV 55 COM 468 07/05/2021  

 

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

 

37 

privatisering van ons opvangnetwerk is een evolutie waartegen ik mij 

verzet. De PVDA heeft het u enkele maanden geleden reeds gezegd. 

Dat is wat er gebeurt in Jalhay. Het is exact de reden waarom ik dat 

toen heb gezegd.  

 

Het is onaanvaardbaar dat wij mensen, die wij op een goede wijze 

horen op te vangen, zo verwaarlozen. Als wij verwaarlozing willen 

uitsluiten, mogen wij geen beroep doen op commerciële spelers met 

een winstmotief, die er alle baat bij hebben om zoveel mogelijk kosten 

te besparen.  

 

De minimumstandaarden die nodig zijn om een kwalitatieve opvang te 

bieden, zijn hier cruciaal. Als u zegt dat die minimumnormen gelden 

bij de aanbesteding, dan schort er toch iets aan de minimumnormen 

zelf, dan zijn deze niet meer toereikend. Ik hoop dat wij kennis kunnen 

nemen van die normen, zodat wij indien nodig een wetgevend initiatief 

kunnen nemen om lacunes in het beleid te verhelpen.  

 

Het is essentieel dat er een doorlichting komt van het opvangcentrum 

in Jalhay, zodat de gebreken door een overheidsdienst kunnen 

worden vastgesteld. Ik vraag u alvast om hierover transparant te 

communiceren en om gepaste maatregelen en sancties te treffen bij 

verwaarlozing en als men niet tegemoetkomt aan de normen van 

Fedasil.  

 

Mon parti s'oppose à la priva-

tisation du réseau d'accueil. Les 

acteurs commerciaux ne recher-

chent que le gain et veulent éco-

nomiser au maximum. Les rési-

dents sont ainsi délaissés. 

 

Les normes minimales qui au-

raient été imposées dans le cadre 

du marché public ne suffisent clai-

rement pas. Nous prendrons si 

nécessaire une initiative législative 

pour rectifier la situation. 

 

Il faut impérativement aussi qu'un 

contrôle ait lieu au centre d'accueil 

de Jalhay. Je demande au secré-

taire d'État de communiquer ou-

vertement à ce sujet et de prendre 

les mesures qui s'imposent si les 

résidents sont délaissés. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

11 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De rellen 

tussen buitenlandse jeugdbendes in Luik" (55016700C) 

11 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

affrontements entre bandes de jeunes étrangers à Liège" (55016700C) 

 

11.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Op vrijdag 16 april vonden er in 

Luik opnieuw rellen plaats, dit keer tussen Koerdische en 

Tsjetsjeense jongeren. Er vielen 1 dode en 2 gewonden. Er werden 

28 mensen opgepakt, die 2 dagen later allemaal werden vrijgelaten. 

Uw collega, minister van Justitie Van Quickenborne, verklaarde dat 

als er niet-Belgen betrokken waren bij de rellen in Luik, dat zij dan het 

land zullen worden uitgezet. 

Ik had hierbij volgende vragen: 

Waren er illegalen betrokken bij deze rellen? Indien zo, wat is er met 

hen gebeurd? Zijn zij naar een gesloten centrum gebracht, 

uitgewezen of terug vrijgelaten? 

Waren er ook niet-Belgen betrokken bij deze rellen? Indien zo, zullen 

zij dan inderdaad het land uitgezet worden? Is het mogelijk om het 

plan van aanpak hierrond te schetsen? 

 

11.01  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le 16 avril 2021, à Liège, des 

émeutes ayant fait un mort et deux 

blessés ont opposé des jeunes 

Kurdes et Tchétchènes. Selon le 

ministre de la Justice, si des non-

Belges ont été impliqués dans ces 

émeutes, ils seront expulsés. 

 

Des étrangers en séjour illégal ont-

ils participé aux émeutes? Qu'est-il 

advenu de ces personnes? Des 

ressortissants non belges ont-ils 

été impliqués dans les incidents? 

Dans ce cas, seront-ils expulsés?  

 

11.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Van Camp, dank u voor de vraag.  

 

Ik vernam net als u dat bij de rellen in Luik op 16 april er inderdaad 

27 personen werden opgepakt na onaanvaardbaar bendegeweld. 

Daarbij werden geen personen in onwettig verblijf aangetroffen. Mijn 

diensten werden niet gecontacteerd door politie of Justitie. We 

ontvingen op dit moment ook nog geen concrete dossiers van politie 

of Justitie. In deze fase kunnen mijn diensten dan ook niets 

11.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: À l'issue des émeutes 

survenues à Liège, 27 personnes 

ont été interceptées, mais aucune 

d'entre elles n'était en séjour illégal 

en Belgique. Mes services n'ont, 

en outre, été contactés ni par la 

police ni par la Justice. Si un 

dossier devait encore nous être 
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ondernemen. U mag er evenwel op vertrouwen: in elk dossier dat we 

zouden ontvangen van Justitie, zullen mijn diensten nakijken of aan 

de voorwaarden van het verblijfsrecht nog steeds voldaan is en of het 

verblijfsrecht kan worden ingetrokken wanneer er uiteraard daartoe 

zwaarwichtige elementen in het dossier zouden zijn.  

 

transmis, mes services vérifieront 

si le titre de séjour peut être retiré 

en cas de faits graves.  

 

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

bedankt voor uw antwoord, dat is duidelijk.  

 

Mijn vraag kwam er omdat de minister van Justitie had verklaard dat 

wanneer er niet-Belgen bij de rellen betrokken zouden zijn, zij zouden 

worden uitgezet. Ik vermoedde dus dat er een dossier uw richting zou 

zijn uitgekomen. U zegt dat dit niet het geval is. Ik zal uw collega van 

Justitie hierover zeker ondervragen.  

 

11.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

J'interpellerai le ministre de la 

Justice à ce sujet. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

12 Samengevoegde vragen van 

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

het EU-migratiepact" (55016709C) 

- Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het Europese 

migratiepact" (55017301C) 

12 Questions jointes de 

- Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le retard du pacte sur 

la migration de l’Union européenne" (55016709C) 

- Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le pacte migratoire 

européen" (55017301C) 

 

12.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Deze week berichtte Politico dat er 

nog meer vertraging dreigt voor het EU migratiepact omdat, uit advies 

dat de Europese Commissie heeft opgevraagd, zou blijken dat 

bepaalde delen moeten herschreven worden. Er zouden ook 

juridische bezwaren zijn en onduidelijkheid over bijvoorbeeld opt-out 

principes. U heeft de voorbije maanden, zowel in deze commissie als 

in de plenaire, vaak verwezen naar dit pact als een mogelijke 

oplossing voor heel wat huidige problemen en het ook aangehaald als 

excuus om zelf nog niets te ontwikkelen qua oplossingen. 

 

Ondertussen zien we de instroom van asielzoekers toenemen, 

opnieuw met bijna 30% deze maand, ondanks corona en ondanks 

reisverboden, en de beschermingsgraad (dus het aandeel van die 

stijgende groep asielzoekers die effectief nood bleek te hebben aan 

bescherming na onderzoek van hun aanvraag) dalen, onder de 33% 

zelfs. 

 

Klopt het dat er (nog meer) vertraging is opgetreden? 

wat zijn exact de problemen met het pact en welke vertraging brengen 

die met zich mee? 

Gaat u blijven wachten op het pact, terwijl de cijfers verder ontsporen, 

of ziet u intussen in dat actie nodig is? 

Welke deadline stelt u voorop om zelf iets te gaan ondernemen, en 

wat precies? 

Welke stappen heeft u ondernomen om te proberen dit pact (mee) te 

realiseren? 

Wat is uw plan B mocht dit pact er uiteindelijk niet komen? 

 

12.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le secrétaire d'État a fait réfé-

rence à plusieurs reprises au nou-

veau pacte migratoire européen 

comme solution possible aux 

problèmes actuels et comme pré-

texte pour ne pas élaborer lui-mê-

me une solution. Toutefois, pour 

diverses raisons, ce pacte serait à 

nouveau retardé. Entretemps, 

l'afflux de demandeurs d'asile aug-

mente et le pourcentage de per-

sonnes ayant besoin de protection 

diminue. 

 

Quels sont les problèmes qui pro-

voquent ce retard? Quand le se-

crétaire d'État prendra-t-il lui-

même une initiative à cet égard? 

Comment a-t-il contribué à 

l'élaboration du pacte? Quel est 

son plan B?  

 

 

De voorzitter: De heer Francken is niet aanwezig. 
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12.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, uw 

vraag geeft mij de kans om het belang van het asiel- en migratiepact 

te duiden. Het is frustrerend dat het vertraging oploopt en ik zal 

uitleggen hoe wij de forcing voeren om toch vooruitgang te boeken. 

 

Eerst en vooral geef ik enige duiding bij het nieuwe asiel- en 

migratiepact. Het is een zeer omvangrijk project dat voorziet in een 

robuust beheer van de buitengrenzen. Er komen efficiëntere 

asielregels, verbeterde procedures en een betere paraatheid in 

crisissituaties, zoals we er gekend hebben in 2015. Voorts komt er 

een doeltreffend terugkeerbeleid, waarbij de Europese lidstaten met 

één stem spreken en niet langer individueel hoeven te onderhan-

delen. Er worden duurzame legale trajecten ontwikkeld. Ook vanuit de 

oppositie werd terecht al aangegeven dat men daar nood aan heeft. 

Het gaat om circulaire migratieprojecten, die we moeten blijven 

opzetten, samen en op Europees vlak. Er moet ook een sterk 

integratiebeleid komen. 

 

Om dat alles te realiseren, omvat het pact een hele reeks wetgevende 

instrumenten, in de vorm van verordeningen, richtlijnen en 

aanbevelingen, die ook onderling verbonden zijn. Voor de richtlijnen 

en de verordeningen worden de normale Europese wetgevende 

procedures gevolgd. Net als in de Belgische context zal het de nodige 

tijd in beslag nemen om die te finaliseren. Niemand heeft ooit de 

verwachting uitgesproken om binnen de zes maanden het Europese 

asiel- en migratiebeleid volledig te hervormen. Het is realistischer om 

te spreken over een traject van verschillende jaren. We moeten 

proberen om sneller vooruit te gaan om te voorkomen dat we blijven 

zitten met het migratiesysteem dat voor de bekende problemen in 

2015 heeft gezorgd. 

 

Ik geef de heer Francken, die ook een vraag had ingediend, graag 

een stand van zaken na enkele maanden van intensieve 

onderhandelingen. Algemeen lijkt er zich rond de externe dimensie 

van het pact een politieke consensus te vormen, die zich ook vertaalt 

in concrete acties. Die externe dimensie is ook van bijzonder groot 

belang. Zoals ik reeds zei, moeten we vanuit Europa met een en 

dezelfde stem spreken. 

 

Met het rapport van de Commissie over de readmissiesamenwerking 

van een reeks visumplichtige derde landen op basis van artikel 25a 

van de nieuwe Visacode is de nieuwe discussie over de operationa-

lisering van de externe dimensie van het pact gestart. Volgende week 

zal een top plaatsvinden met belangrijke herkomstlanden Algerije, 

Egypte, Libië, Mali, Mauritanië, Marokko, Niger, Senegal en Tunesië. 

Op de agenda staat de bespreking van partnerschappen met die 

landen, de circulaire migratie en de problematiek van terugkeer. Dat 

alles wordt in een breed verhaal geplaatst om de problemen 

structureel te kunnen aanpakken. 

 

België zal een technische presentatie over de migratieprojecten in de 

betrokken landen verzorgen. Ik zal ook deelnemen aan de ministeriele 

vergadering, omdat ik het belangrijk vind om daar te zorgen voor 

betere akkoorden. Dat is bijzonder moeilijk, maar we moeten daartoe 

echt alle mogelijke inspanningen leveren en het liefst ook op 

Europees vlak. We moeten samen voor voldoende gewicht zorgen. 

Tot zover mijn uitleg over de externe dimensie. 

12.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Le vaste nouveau pacte sur 

la migration et l'asile assure une 

gestion solide des frontières exté-

rieures. Des règles plus efficaces 

en matière d'asile, des procédures 

améliorées et une meilleure 

capacité de réaction en situation 

de crise sont prévues. Une politi-

que de retour efficace et coor-

donnée sera en outre mise en 

place. Des projets de migration 

circulaire, stable et légale, sont 

développés. Il est nécessaire par 

ailleurs de disposer d'une politique 

d'intégration forte. 

 

Pour y parvenir, il faut élaborer la 

législation nécessaire sous la 

forme de règlements, de directives 

et de recommandations. La procé-

dure législative normale est suivie 

et cela prend un certain temps. 

Nous devons toutefois tenter 

d'aller aussi vite que possible afin 

d'éviter les problèmes qui 

découlent du système actuel. 

 

Un consensus se dessine sur la 

dimension extérieure du pacte. La 

discussion à ce sujet a démarré 

sur la base du rapport de la 

Commission relatif à la coopé-

ration en matière de réadmission 

avec une série de pays tiers 

soumis à l'obligation de visa. Un 

sommet avec plusieurs pays d'ori-

gine importants aura lieu la se-

maine prochaine. Les partenariats 

avec ces pays, la migration 

circulaire et le problème du retour 

seront évoqués. Nous nous 

efforcerons de développer une 

approche structurelle. La Belgique 

fournira une présentation techni-

que sur les projets de migration 

dans les pays concernés. Je 

participerai moi-même à la réunion 

ministérielle. 

 

Les réformes internes dans le 

pacte s'avèrent clairement plus 

difficiles. Les États membres at-

tendent la matérialisation d'une 

série de nouveautés de nature non 

législative dans le pacte. La Com-

mission a publié la semaine pas-
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De interne hervormingen in het pact liggen duidelijk moeilijker. 

Lidstaten wachten op de materialisering van een aantal niet-wetge-

vende vernieuwingen uit het pact, bijvoorbeeld inzake de blueprint. 

 

De Commissie publiceerde vorige week wel de nieuwe Europese 

strategie inzake de vrijwillige terugkeer. Op de aangekondigde 

bijkomende wetgevende initiatieven inzake legale migratie is het nog 

wachten. 

 

De discussies over de zogenaamde pre-entryfase, met name de 

belangrijke screeningsverordening en grensprocedure voor asiel en 

terugkeer, worden op technisch niveau voortgezet, wat de inhoud en 

de draagwijdte van de Commissievoorstellen heeft kunnen 

verduidelijken. 

 

De Commissie is zowel op politiek als technisch niveau een reeks 

brede consultaties gestart over de hervorming van de Schengen-

akkoorden, die zal worden besproken tijdens het tweede Schengen-

forum op 17 mei. 

 

Concrete wetgevende voorstellen inzake Schengen worden tegen de 

zomer verwacht. Met de goedkeuring van de herziene VIS-

verordening zijn nu ook de belangrijkste pijlers voorhanden om de 

nieuwe IT-architectuur voor grens- en migratiebeheer tegen 2024 te 

implementeren en interoperabel te maken. 

 

Men merkt wel aan een aantal elementen die ik net aanhaalde, en 

ook aan de VIS-akkoorden, waarvoor Europa al tegen de zomer met 

heel concrete resultaten wil komen, dat Europa vooruitgang boekt, 

mede dankzij de Europese lidstaten die de druk opvoeren en die 

duidelijk maken dat zij niet langer kunnen wachten. Wij moeten 

vooruitgaan, het moet sneller gaan. 

 

België pleit er samen met de Commissie en met gelijkgestemde 

landen voor om sneller vooruit te gaan met bepaalde voorstellen 

waarover al voorlopige akkoorden bestaan tussen de Raad en het 

Europees Parlement en die een onmiddellijke operationele meerwaar-

de op het terrein kunnen betekenen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan 

Eurodac en aan het Europees Asielagentschap. 

 

Er zijn echter lidstaten die om politieke redenen alle voorstellen als 

één pakket willen benaderen en dat is inderdaad een politiek moeilijk 

gegeven. Wanneer u vraagt of mij dat gelukkig stemt, luidt het 

antwoord neen. Uiteraard ben ik niet tevreden dat die houding ons 

tegenhoudt sneller vooruit te gaan. Wij hebben nood aan een 

dringende hervorming. Ik zou ook liever zien dat de zaken sneller 

gaan, maar er zijn ook goede redenen om de nodige tijd voor het 

bredere verhaal te nemen. Ten eerste moeten de hervormingen ook 

duurzaam zijn en moeten ze gedragen worden door de lidstaten. Ten 

tweede is er ook de politieke realiteit. Die is helaas ook wat zij is. 

 

De lengte van de wetgevende procedure met checks-and-balances en 

een actieve rol van de Raad, de Commissie en het Europees 

Parlement is er uiteraard voor een reden. We zullen de democrati-

sche processen niet zomaar uitschakelen.  

 

Ten derde, er moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt. De 

sée la nouvelle stratégie euro-

péenne en matière de retour vo-

lontaire. Il faudra encore attendre 

pour les initiatives législatives an-

noncées en matière de migration 

légale. Les discussions au sujet du 

règlement relatif au screening et la 

procédure aux frontières pour 

l'asile et le retour se poursuivent 

au niveau technique. 

 

La Commission européenne a ini-

tié de larges consultations sur la 

réforme des accords de Schengen 

dont les résultats seront présentés 

lors du deuxième forum Schengen 

le 17 mai 2021. Des propositions 

législatives concrètes sont atten-

dues d'ici à l'été. La nouvelle ar-

chitecture informatique pour la 

gestion des frontières et de la 

migration pourra être implémentée 

à l'horizon 2024 grâce à l'adoption 

de la nouvelle version du règle-

ment VIS (système d'information 

sur les visas). La Commission 

européenne, la Belgique et des 

pays sur la même longueur d'onde 

préconisent de passer à la 

vitesses supérieure pour les pro-

positions ayant déjà fait l'objet 

d'accords provisoires entre le 

Conseil et le Parlement européen 

et qui apportent une plus-value 

opérationnelle immédiate sur le 

terrain, tels qu'Eurodac et l'Agence 

européenne de l'Asile. Il est re-

grettable que, pour des raisons 

d'ordre politique, certains États 

membres souhaitent regrouper les 

différentes propositions dans un 

paquet unique. Il s'agit néanmoins 

d'une donnée politique incontour-

nable. Nous ne désactiverons pas 

les processus démocratiques ga-

rantissant l'équilibre entre les 

différents organes.   

 

Nous tâchons de rationaliser les 

discussions en matière de respon-

sabilité et de solidarité à l'aide de 

l'exercice de simulation. La réali-

sation d'une interopérabilité entre 

les différentes bases de données 

demande également du temps. 

 

Le service juridique du Conseil a 

émis des interrogations quant à la 
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inhoud van het pact staat dus nog niet vast zolang de juiste balans 

tussen verantwoordelijkheid en solidariteit nog moet worden 

gevonden. In discussies met lidstaten voor wie het moet gaan over 

verantwoordelijkheid en andere die het belang van solidariteit beklem-

tonen, proberen wij het debat te rationaliseren, met de simulatie-

oefening die duidelijk moet maken waarover het precies gaat en 

welke verantwoordelijkheid en solidariteit we precies verwachten. 

Zolang dat niet opgeklaard was, krijgt men heel wat lidstaten gewoon 

niet uit de loopgraven.  

 

Ten vierde, er zijn ook verschillende technische realiteiten. Het 

realiseren van een interoperabiliteit tussen de verschillende data-

banken en lidstaten waar onze diensten en IT-specialisten overigens 

volop mee bezig zijn, vraagt tijd.  

 

Ten slotte zijn er ook vraagtekens geplaatst door de juridische dienst 

van de Raad, gelukkig niet bij de inhoud van de voorstellen, maar wel 

bij de juridische basis waarop deze voorlopig gebaseerd zijn. Dat zei 

mevrouw Van Camp ook terecht. Het is belangrijk dat we ook 

daarvoor een oplossing vinden. Daar dient de politiek voor. Gelukkig 

verhindert dat de Raad niet om verder te onderhandelen en is dat 

element in ieder geval geen vertragende factor op dit ogenblik.  

 

Mevrouw Van Camp, u hebt mij ook gevraagd naar mijn eigen plan. Ik 

kan u verzekeren dat ik sinds oktober zeker niet heb stilgezeten wat 

het asiel- en migratiepact betreft, precies omdat ik van mening ben 

dat het noodzakelijk is om daarin snel vooruitgang te boeken omdat 

het huidige model gewoon ontoereikend is. 

 

U weet natuurlijk ook dat asiel en migratie een domein is waarin wij 

belangrijke bevoegdheden hebben overgedragen naar Europa. Het 

Europees recht verhindert mij dus eenzijdige initiatieven te nemen 

binnen het domein en het zou wellicht ook niet nuttig zijn om op eigen 

houtje te willen handelen, aangezien wij in een ruimte leven zonder 

binnengrenzen en met gemeenschappelijke buitengrenzen. Het zijn 

die gemeenschappelijke buitengrenzen die wij samen beter moeten 

beheren. Daar moeten wij een screening hebben die zorgt voor een 

beter beheer van de migratie. 

 

Daarom stelt België zich constructief op in verschillende lopende 

discussies, zetten wij in op heel wat bilaterale contacten met 

verschillende landen uit alle mogelijke hoeken van Europa en werkt 

ons land actief mee aan het zoeken naar politieke en juridische 

overeenkomsten. Mijn diensten en onze vertegenwoordigers zijn 

bijzonder actief in de verschillende Europese vergaderingen en in de 

wandelgangen – dat is België historisch trouwens altijd al geweest – 

en we trekken aan de Europese kar. Dat doen wij vanaf het begin en 

wij zullen dat ook blijven doen. 

 

Ik gaf al een concreet voorbeeld: de simulatieoefening. Op basis 

daarvan worden er projecties gemaakt die de lidstaten toelaten inzicht 

te krijgen in de effecten. Die concretiseringsoefening is belangrijk 

omdat het pact anders riskeert een vaag begrip te blijven. Laat mij 

daarover duidelijk zijn: het pact mag geen vaag begrip blijven, het 

moet er zo snel mogelijk komen. Europa moet asiel en migratie beter 

beheren. Alle Europese lidstaten dragen daarin een gigantische 

verantwoordelijkheid. Gelukkig beseffen alle Europese lidstaten 

vandaag dat die verantwoordelijkheid en die solidariteit er moeten zijn 

base juridique des propositions et 

une solution doit être recherchée à 

cet égard. Il ne s'agit toutefois pas 

d'un facteur de retard à l'heure 

actuelle. 

 

En ce qui concerne mes initiatives, 

il faut savoir que nous avons 

transféré des compétences impor-

tantes en matière d'asile et de 

migration à l'Europe et que nous 

ne pouvons dès lors pas prendre 

des initiatives unilatérales. Cela ne 

serait pas non plus utile dans un 

espace dépourvu de frontières 

intérieures et doté de frontières 

extérieures communes. Un sys-

tème de screening doit nous 

permettre de mieux gérer ces fron-

tières extérieures. 

 

Mes services sont particulièrement 

actifs au sein des différentes as-

semblées européennes et dans 

les coulisses et jouent un rôle 

moteur à l'échelon européen. 

L'exercice de simulation en con-

stitue un exemple concret. J'es-

père que parviendrons au plus vite 

à un modèle nous permettant de 

mieux réagir face aux défis aux-

quels nous sommes confrontés. 
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en dat het model anders moet, met een directe screening en met 

respect voor het internationaal en Europees recht. Als alle neuzen in 

dezelfde richting komen te staan – België zal daartoe zijn steentje 

bijdragen – dan hoop ik dat wij zo snel mogelijk komen tot een model 

dat ons in staat stelt om beter te reageren op de uitdagingen die er 

vandaag zijn. 

 

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

bedankt voor uw lang antwoord. Ik heb deze vragen al vaak gesteld 

en ik blijf erop terugkomen omdat zij de crux zijn van de mislukking 

van het asiel- en migratiebeleid. Toch blijft u elke keer dezelfde 

antwoorden geven.  

 

U zegt dat wij moeten blijven inzetten op een beter beheer van onze 

buitengrenzen, terwijl u voorbijgaat aan onze hoofdkritiek op het 

model dat stelt – dat heb ik in de vorige vraag hierover trouwens 

nogmaals herhaald – dat mensen illegaal naar hier kunnen komen en 

dat er een massastroom op gang komt, waar u vandaag in uw 

departement de cijfers van ziet. Vorige maand was er nogmaals een 

verhoging van het aantal asielaanvragen met 30 %, ondanks de 

coronacrisis waarin wij ons bevinden, en een daling van de 

beschermingsgraad naar minder dan 33 %. Er komen dus steeds 

meer mensen illegaal en ongecontroleerd naar ons land.  

 

Dan blijkt ook nog eens dat het merendeel eigenlijk geen recht heeft 

op bescherming of er geen nood aan heeft. En toch blijft u herhalen 

dat wij moeten blijven inzetten op dat model en dat we het alleen nog 

wat beter moeten doen. Uw model biedt op geen enkele manier een 

oplossing voor de illegale oversteken, de doden of de massale en 

ongecontroleerde instroom. Net daardoor wordt de situatie zo slecht 

beheerd. Gewoon zeggen dat het beheer zal verbeteren en de 

instroom dan vanzelf zal dalen, is naïef en gaat voorbij aan de 

realiteit.  

 

U zegt ook geregeld, als antwoord op verschillende vragen en 

voorstellen hier, dat u een plan B klaar hebt en dat er nu niet moet 

worden gestemd over voorstellen om het asiel- en migratiebeleid te 

verbeteren en te verscherpen. 

 

Mijnheer de voorzitter, ik kijk overigens uit naar de beloofde 

commissie waarin de staatssecretaris een stand van zaken zal geven 

van de hervormingen en van de concrete wijzigingen die hij op het 

vlak van asiel en migratie wil verwezenlijken, en hoever hij daarmee al 

staat. Tot nu toe zijn dat woorden maar geen daden. De bevolking 

verwacht nu echter een daadkrachtige aanpak.  

 

12.03  Yoleen Van Camp (N-VA): 

La réponse du secrétaire d'État 

reste à côté de notre critique prin-

cipale, à savoir que des personnes 

peuvent continuer à venir en Bel-

gique de façon incontrôlée et illé-

gale. Le modèle qu'il propose ne 

résoudra pas le problème des 

traversées illégales, des nombreux 

morts ou de l'arrivée massive de 

migrants. Une meilleure gestion ne 

réduira pas l'afflux migratoire. Je 

suis impatiente d'avoir cette ré-

union où le secrétaire d'État fera le 

bilan de l'état d'avancement des 

réformes qu'il prévoit.  

 

 

12.04  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, uw 

antwoord was lang en het was interessant om de stand van zaken te 

vernemen.  

 

Ik denk dat het heel moeilijk zal worden. Dat hoor ik ook van 

Europees Parlementslid Kanko. Ik vrees dat u de situatie misschien 

wat optimistisch en voluntaristisch bekijkt. Dat is uw taak. U kunt 

natuurlijk moeilijk zeggen dat u er niet in gelooft. U zegt wel eerlijk dat 

u niet tevreden bent met de huidige stand van zaken. Ik denk dat het 

inderdaad de juiste conclusie is. 

 

De LIBE-commissie van het Europees Parlement is het met veel 

12.04 Theo Francken (N-VA): Le 

secrétaire d'État est bien obligé 

d'adopter une attitude optimiste et 

volontariste. Il se dit toutefois in-

satisfait de l'état actuel des cho-

ses, ce qui me semble la conclu-

sion appropriée. En raison des 

points de vue divergents du Parle-

ment européen et du Conseil, ce 

projet n'aboutira pas. En outre, 

l'attitude de certains pays d'Europe 

orientale et méridionale entrave le 
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punten niet eens. De Raad bevindt zich wat meer op de rechterflank, 

maar de LIBE-commissie is over het algemeen wat links georiënteerd. 

Die situatie zal dus heel wat getrek en gesleur veroorzaken en finaal 

op niets uitdraaien. Het draait al tien jaar op niets uit omdat een aantal 

landen, met name in Oost-Europa en Zuid-Europa, er geen probleem 

mee hebben dat West-Europese landen zo gastvrij blijven, zowel op 

het vlak van de Dublinhervorming als de terugkeer. Zij laten heel wat 

mensen doorreizen en dat blijft een gigantisch probleem.  

 

Ik ben dus niet optimistisch gestemd en ik ben ook geen voorstander 

van dat pact. Dat pact, op zich, bestaat ook niet echt. 

 

Het gaat om de aanpassing van verschillende richtlijnen. Het is niet zo 

dat er één wettekst is; het pact waarover we moeten stemmen, voor 

of tegen het pact. Het gaat over tien tot vijftien nieuwe verordeningen, 

richtlijnen en aanpassingen. Onze fractie zal haar stemhouding 

bepalen. Ik treed mevrouw Van Camp bij: wij hebben dat hele verhaal 

achter ons gelaten en pleiten voor een nieuw paradigma, met een 

echt nieuw verhaal en echte verandering. 

 

processus depuis dix ans déjà.   

 

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un 

nouveau pacte, mais d'une série 

de nouveaux règlements et direc-

tives et d'adaptations de textes 

existants. Nous sommes partisans 

d'un nouveau paradigme et d'un 

vrai changement. 

 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

13 Question de Hervé Rigot à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le sort d'une 

famille kurde theutoise" (55016717C) 

13 Vraag van Hervé Rigot aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het lot van een 

Koerdische familie uit Theux" (55016717C) 

 

13.01  Hervé Rigot (PS): Le sort d'une famille de demandeurs d'asile 

kurdes syriens, hébergés au centre de Polleur, n'a pas manqué 

d'émouvoir la population theutoise.  

En effet, cette famille, très impliquée dans le vie sociale locale, dont 

les enfants étaient scolarisés à l'école locale, qui dès le début de la 

pandémie se sont mis à produire des masques en tissu au bénéfice 

de la population, dont un enfant est né sur le territoire, cette famille 

donc a fait le choix de quitter le territoire pour éviter d'être séparées 

de deux membres du groupe familial plus large - qui comprend 

également les grands-parents et une tante - lesquels avaient reçu un 

ordre de quitter le territoire.  

 

- Dans le cadre de notre politique d'asile, les dossiers sont bien 

entendu traités de manière individuelle. Toutefois, l'unité de ce groupe 

familial a-t-elle été prise en considération dans l'examen des dossiers 

concernés?  

- Dans la perspective d'une politique visant à encourager l'intégration 

des demandeurs de protection internationale, quelle place est-elle 

laissée aux efforts et aux facteurs d'intégration entrepris par ces 

personnes dans l'examen de leurs dossiers?  

 

13.01 Hervé Rigot (PS): Een 

gezin van Koerdische asielzoekers 

uit Syrië, dat in het asielcentrum 

van Polleur verblijft en zeer actief 

is in het lokale sociale leven (ze 

naaien stoffen mondmaskers, de 

kinderen gaan naar school in de 

gemeente, enzovoort.) heeft 

ervoor gekozen het grondgebied te 

verlaten om te vermijden dat de 

gezinsleden gescheiden zouden 

worden van twee familieleden die 

een bevel om het grondgebied te 

verlaten hebben gekregen. 

 

Werd er bij het onderzoek van 

deze dossiers rekening gehouden 

met het feit dat deze leden van 

een zelfde familie bij elkaar horen? 

Hoe zwaar wegen inspanningen 

om zich in het lokale weefsel te 

integreren door bij het onderzoek 

van het dossier?  

 

13.02  Sammy Mahdi, secrétaire d'État: Monsieur Rigot, votre 

question concerne une famille kurde syrienne en cours de procédure 

d'asile, qui a choisi de quitter le territoire et dont la tante et les grands-

parents en avaient déjà reçu l'ordre. Comme vous le savez, il n'est 

pas d'usage de commenter les cas individuels - et je m'en abstiendrai 

donc ici. 

13.02 Staatssecretaris Sammy 

Mahdi: Het is niet gebruikelijk om 

individuele dossiers te becommen-

tariëren. 

 

Voor de behandeling van een ver-
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De manière générale, je tiens à souligner que la présence sur le 

territoire est requise pour le traitement d'une demande de protection 

internationale. Cela signifie que, si le demandeur a quitté le territoire 

pour retourner définitivement dans son pays d'origine, le CGRA 

prendra une décision de clôture d'examen de ladite demande. 

 

Ensuite, je souhaite également rappeler que les efforts et facteurs 

d'intégration entrepris en Belgique par des demandeurs ne sont pas 

pris en compte lors de l'examen d'une demande de protection 

internationale. En effet, dans un tel cas, ce sont la crainte d'être 

persécuté ou le risque de subir des atteintes graves dans le pays 

d'origine qui sont décisifs. Il me semble essentiel de le souligner et de 

préciser que cette procédure d'asile sert à garantir une protection aux 

personnes vulnérables. Autrement dit, c'est la vulnérabilité de 

quelqu'un qui prévaut. Ce n'est pas parce qu'il est mieux intégré ou 

pourvu de qualifications susceptibles d'apporter quelque chose à la 

société que, pour autant, il aurait plus droit qu'un autre à la protection 

internationale. 

 

Pour le dossier de cette famille, je ne puis, de toute façon, vous 

fournir de commentaires, car nous essayons de limiter autant que 

possible la communication relative à des cas individuels. 

 

zoek om internationale bescher-

ming is de aanwezigheid op het 

grondgebied vereist. Als de ver-

zoeker het land verlaten heeft, zal 

het CGVS beslissen om het 

onderzoek van het verzoek af te 

sluiten.  

 

Met de inspanningen die asiel-

zoekers doen om zich in België te 

integreren wordt er geen rekening 

gehouden bij het onderzoek van 

een verzoek om internationale be-

scherming, wél wordt er gekeken 

naar de angst voor vervolging of 

een reëel risico op ernstige 

schade in het land van herkomst. 

Dat zijn de bepalende criteria. Het 

lijkt me essentieel om te pre-

ciseren dat de asielprocedure er-

toe strekt kwetsbare personen te 

beschermen. Een asielzoeker die 

beter geïntegreerd is of bepaalde 

kwalificaties heeft, heeft daarom 

niet méér recht op internationale 

bescherming. 

 

13.03  Hervé Rigot (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je comprends 

parfaitement votre devoir de réserve et ne souhaite pas obtenir de 

réponse à ce dossier individuel. 

 

Pour ce qui est de l'autre aspect, j'entends aussi clairement l'impor-

tance d'avoir toujours, au cœur même des décisions, la Convention 

de Genève, la vulnérabilité et les risques pour celles et ceux qui 

sollicitent les demandes de protection internationale. En l'occurrence, 

il s'agissait d'un cas exceptionnel et c'était cet aspect exceptionnel 

que je souhaitais évoquer. Je m'interrogeais simplement sur le fait de 

savoir s'ils avaient pris la mesure des conséquences de leurs 

décisions car elles sont évidemment très lourdes pour eux. Il arrive 

parfois qu'on prenne des décisions sous le coup de l'émotion ou par 

manque d'information, ce qui serait effectivement un peu dommage. 

Je vous remercie pour votre réponse. 

 

13.03 Hervé Rigot (PS): Ik 

verwachtte geen antwoord over 

het individuele dossier. Ik begrijp 

dat het belangrijk is om bij elke 

beslissing rekening te houden met 

de Conventie van Genève, de 

kwetsbaarheid van en de risico's 

voor wie om internationale be-

scherming verzoekt. Ik wilde 

wijzen op de uitzonderlijke om-

standigheden en vroeg me af of de 

betrokkenen zich bewust waren 

van de zware gevolgen van hun 

beslissing. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

14 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

relanceplan" (55016720C) 

14 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le plan de 

relance" (55016720C) 

 

14.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, ik wil u even ondervragen over het relanceplan. 

Vorige week heb ik staatssecretaris Dermine daarover al kunnen 

ondervragen. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat is de stand van zaken omtrent het 

relanceplan? Wat hebt u binnengehaald en wat is er niet gelukt? 

14.01 Theo Francken (N-VA): 

Mes questions portent sur le plan 

de relance. Quels sont les résul-

tats engrangés par le secrétaire 

d'État et quels sont les points qui 

ont été recalés? Quel est le mon-

tant du budget obtenu? Pourrait-il 
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Welke budgetten staan daar juist tegenover? Ik heb enkele zaken 

gelezen over digitalisering. Kunt u daar wat toelichting over geven? 

 

commenter le volet numérisation?  

 

 

14.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Francken, een verregaande digitalisering is, zoals ik al 

enkele keren duidelijk gemaakt heb, een van de speerpunten in zowel 

de Europese als de Belgische relancestrategie in zijn totaliteit. Ook 

het departement Asiel en Migratie werkt al sedert enige tijd aan die 

essentiële omslag. Een aantal van onze diensten heeft daar trouwens 

al aan gewerkt, maar aan de digitalisering van het departement in zijn 

geheel is er zeker nog wel wat werk. 

 

In het kader van het relanceplan wordt er dan ook gevoelig geïnves-

teerd in de noodzakelijke digitalisering van de asiel- en migratie-

procedures. Ook de modernisering van bijvoorbeeld de medische 

facturatie wordt aangepakt. Dat is meer dan nodig, aangezien de 

diensten in grote mate nog steeds steunen op sterk verouderde 

toepassingen. Daardoor kan een doorgedreven digitalisering van de 

processen, die geïntegreerd horen te verlopen tussen al de 

verschillende asiel- en migratiediensten en de rechtstreekse interactie 

met de burger, maar zeer moeizaam worden gerealiseerd. Veel van 

de vandaag bestaande processen hadden al lang geautomatiseerd 

kunnen worden. De relancestrategie, met de digitalisering die men op 

Belgisch niveau op alle mogelijke departementen wenst door te 

voeren, kan zodoende ook op het departement Asiel en Migratie een 

zeer groot verschil betekenen voor onze diensten. Op termijn kan er 

daardoor mankracht vrijkomen, die vervolgens kan worden ingezet 

voor de behandeling van dossiers. 

 

De modernisering van de facturatie van medische kosten voor 

personen die om internationale bescherming verzoeken, moet leiden 

tot een daling van de werklast en tot een overzicht van de medische 

kosten en moet bovendien de toegang tot de gezondheidszorg van de 

rechthebbenden kunnen waarborgen. Die digitale omslag streeft naar 

het digital-by-defaultprincipe, terwijl vandaag soms het tegen-

overgestelde waar is omdat wij daar veel te weinig werk van hebben 

gemaakt. 

 

Verder kan een digitalisering alleen slagen indien de onderliggende 

processen ook worden geoptimaliseerd. De digitalisering moet 

immers bijdragen aan het factbasedbeleid, dat ik ook al in mijn 

beleidsverklaring een prominente plaats gaf, uiteraard steeds met het 

oog op een correcte bescherming van persoonsgegevens. Zodoende 

kan beleid worden gevoerd op basis van de juiste feiten en de juiste 

gegevens. Aangezien wij direct over de juiste cijfers zullen beschik-

ken, kan ons dat in staat stellen om veel professioneler en sneller de 

nodige beleidsbeslissingen te nemen. 

 

Een verregaande digitalisering betekent ten slotte ook dat geïnves-

teerd moet worden in toepassingen die voldoende veilig en 

crisisbestendig zijn. 

 

14.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Une numérisation poussée 

constitue l'une des priorités de la 

stratégie de relance européenne et 

belge. Le département Asile et 

Migration prépare d'ores et déjà 

cette mutation essentielle. Grâce 

au plan de relance, nous investis-

sons largement dans la numérisa-

tion des procédures d'asile et de 

migration. Pour l'heure, les servi-

ces travaillent avec des logiciels 

fortement obsolètes. À terme, la 

stratégie de relance permettra de 

libérer de la main d'œuvre qui 

pourra être affectée à la gestion 

des dossiers.  

 

La modernisation de la facturation 

des frais médicaux des personnes 

ayant introduit une demande de 

protection internationale doit, no-

tamment, réduire la charge de 

travail. La mutation numérique 

vise à appliquer le principe du nu-

mérique par défaut, alors 

qu'aujourd'hui nous faisons parfois 

l'inverse.  

 

La numérisation ne peut réussir 

que moyennant une optimisation 

simultanée des processus sous-

jacents. Il faut, en effet, contribuer 

à une politique étayée par des 

faits, dans le respect, en toute 

circonstance, d'une protection 

adéquate des données à caractère 

personnel. Il faut également in-

vestir dans des applications offrant 

des garanties suffisantes en 

matière de sécurité et à l'épreuve 

des crises.  

 

 

14.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, dat 

digitalisering belangrijk is, weet ik. Iedereen weet dat. Dat ze een 

prioriteit is voor de Europese Unie in het kader van de Europese 

relancestrategie, weten wij ook. 

 

Mijn vraag was echter hoeveel budgetten exact waren uitgetrokken 

14.03  Theo Francken (N-VA): Ce 

que je souhaitais savoir, c'est 

quels budgets ont précisément été 

dédiés à quels projets et quels 

projets n'ont pas été sélectionnés. 

Je poserai ma question par écrit. 
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voor welke precieze projecten en ook welke projecten het niet hebben 

gehaald. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ik zal mijn vraag echter 

schriftelijk indienen, zodat u de cijfers exact kan toelichten. 

 

 

 

14.04 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Francken, ik heb de vraag voor mij. Ze was vrij algemeen en 

niet zo gedetailleerd als u aangeeft. Voor dat type vragen is het echter 

inderdaad beter om ze schriftelijk te stellen, zodat wij er veel 

gedetailleerder op kunnen antwoorden. 

 

 

14.05  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik weet 

dat ik behoorlijk algemene vragen stel. De reden daarvoor is dat ik al 

vele jaren ervaring heb en persoonlijk van mening ben dat vragen met 

25 bijvragen niet goed zijn. In mijn periode als staatssecretaris 

ergerde ik mij daar nogal aan. Ik zal dus attent zijn en de definiëring 

herbekijken. 

 

Ik zit hier ook als controlerend parlementslid op uw regeringswerk. 

Dat is onze grondwettelijke taak. Ik probeer dus gewoon een update 

te krijgen van een aantal belangrijke dossiers, zoals het European 

Migration Network, het relanceplan en de begroting. Daarom ben ik 

soms enigszins algemener. 

 

Het is echter belangrijk een zicht te krijgen op de budgetten die u hebt 

binnengehaald en op de projecten die niet zijn binnengehaald. Ik kan 

elke minister daarover trouwens ondervragen. 

 

Ik zal mijn vraag echter schriftelijk indienen. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

15 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het arrest 

H.A. tegen de Belgische Staat (Dublin)" (55016726C) 

15 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'arrêt H.A. 

contre l'Ėtat belge (Dublin)" (55016726C) 

 

15.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, vroeger waren arresten niet geanonimiseerd, wat nu 

wel het geval is. Men kan discussiëren over de noodzaak, maar goed. 

 

Het Hof van Justitie heeft op 15 april een arrest geveld in het kader 

van een dossier dat bij het Hof aanhangig was gemaakt door een 

derdelander die in België asiel had aangevraagd, na via Spanje 

Europa illegaal te zijn binnengekomen en Europa illegaal te zijn 

doorgereisd. Die persoon heeft een asielaanvraag ingediend. Volgens 

de Dublinregeling moest hij dat in Spanje doen, maar hij heeft dat in 

België gedaan. België stuurde hem nog terug naar Spanje, dat de 

Dublinaanvraag aanvaardde. Dat is niet altijd het geval, dus dat was 

toch positief. 

 

Ondertussen was ook zijn broer Europa illegaal binnengekomen en 

doorgereisd naar België. De derdelander tekende beroep aan tegen 

de Dublinbeslissing en vond dat hij in zijn beroep de komst van zijn 

broer als nieuw element moest kunnen inroepen. Wij waren daar niet 

echt happig op. Als ik mij niet vergis, is er aan het Hof van Justitie 

gevraagd hoe we dat moeten interpreteren. 

 

15.01 Theo Francken (N-VA): Le 

15 avril, la Cour de justice de 

l'Union européenne a rendu un ar-

rêt au sujet d'un ressortissant d'un 

pays tiers qui était entré illé-

galement en Europe par le biais de 

l'Espagne et avait finalement de-

mandé l'asile en Belgique. Con-

formément à la procédure de 

Dublin, la Belgique l'a renvoyé en 

Espagne, qui a accepté la de-

mande. Le ressortissant du pays 

tiers a toutefois introduit un re-

cours contre la décision, au motif 

que son frère était entre-temps 

arrivé en Belgique, ce qui consti-

tuait, selon lui, un nouvel élément 

dans le dossier. La Cour de justice 

a à présent décidé que nous 

devons effectivement offrir à 

l'intéressé la possibilité d'apporter 
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België heeft toen twee zaken verloren, waaronder deze. België moest 

effectief de mogelijkheid bieden om nieuwe elementen aan te 

brengen bij een beroepsprocedure tegen een Dublinterugkeer-

beslissing. Dat is allemaal heel mooi, maar ik kan mij voorstellen dat 

bij een ambtenaar van DVZ of een gemeente de moed in de 

schoenen zinkt nog vooraleer hij een terugkeerprocedure opstart 

omwille van alle mogelijke beroepsprocedures, zelfs al zijn grond-

rechten belangrijk. 

 

Wat zijn de gevolgen voor de Dienst Vreemdelingenzaken? Hoe zal 

DVZ deze rechtspraak in de praktijk toepassen? Moet er een 

aanpassing komen van de Dublinregeling of van de manier waarop wij 

dergelijke zaken in België aanpakken? 

 

de nouveaux éléments dans le 

cadre de la procédure de recours. 

 

Quelles sont les conséquences 

pour l'Office des étrangers? Com-

ment celui-ci appliquera-t-il la juris-

prudence? Devons-nous revoir la 

manière dont nous appliquons le 

règlement de Dublin? 

 

 

15.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Francken, ik heb kennisgenomen van het arrest van het Hof 

van Justitie van 15 april 2021 van H.A. tegen de Belgische Staat. Het 

betreft een prejudiciële vraag die door de Raad van State aan het Hof 

van Justitie werd gesteld. Noch de Dublinregelgeving in de 

vreemdelingenwet noch de werking van DVZ dient naar aanleiding 

van dit arrest te worden aangepast, aangezien het arrest betrekking 

heeft op de beroepsprocedure tegen een Dublinoverdrachtsbesluit. 

Het Hof van Justitie stelt dat een rechter bij het onderzoek van een bij 

hem ingesteld beroep tot nietigverklaring van een overdrachtsbesluit 

rekening moet houden met de omstandigheden die dateren van na de 

vaststelling van het besluit en die beslissend zijn voor de juiste 

toepassing van de Dublinverordering. Een ex-nunconderzoek van 

deze nieuwe elementen moet mogelijk zijn, waarvan het resultaat 

bindend is voor de bevoegde autoriteiten.  

 

Het beroep tot nietigverklaring zoals opgenomen in de vreemdelingen-

wet, bestaat uit een wettigheidstoetsing waarbij de Raad zich moet 

plaatsen op het tijdstip waarop de administratie haar besluit heeft 

genomen. Een beoordeling ex tunc dus. In theorie kan de Raad dus 

geen rekening houden met latere omstandigheden, ongeacht of deze 

beslissend zijn of niet. De vreemdelingenwet voorziet enkel in een 

uitzondering in het kader van een schorsingsberoep bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid, waarbij de Raad dient rekening te 

houden met latere elementen die toelaten te geloven dat de uitvoering 

van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het 

risico te worden onderworpen aan de schending van de grondrechten 

van de mens, ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit 

hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM.  

 

Hoewel de vreemdelingenwet dus in principe niet in een ex-

nuncbeoordeling voorziet in het kader van een annulatieberoep, is de 

rechtspraak soepeler. Zo zijn er reeds verschillende situaties waarbij 

de RvV op basis van een hogere rechtsnorm wel overgaat tot een 

beoordeling ex nunc van latere omstandigheden. Denk bijvoorbeeld 

aan medische elementen na het overdrachtsbesluit, het al dan niet 

verstrijken van de overdrachtstermijn enzovoort. Indien een verzoeker 

in het kader van zijn annulatieberoep omstandigheden aanhaalt die 

dateren van na de vaststelling van het overdrachtsbesluit en die 

beslissend zijn voor de juiste toepassing van de Dublinverordening, 

en indien de RvV in de toekomst vaststelt dat hij op basis van de 

huidige wetgeving niet de bevoegdheid heeft tot een ex-nunctoetsing, 

zal hij deze toetsing toch moeten doen op basis van een hogere 

rechtsnorm, met name de Dublinverordening zoals geïnterpreteerd 

15.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: J'ai pris connaissance de 

l'arrêt de la Cour de justice de l'UE 

du 15 avril 2021. Il s'agissait d'une 

question préjudicielle adressée par 

le Conseil d'État à la Cour. 

 

Il n'est pas nécessaire d'adapter le 

règlement de Dublin dans la loi 

relative aux étrangers ni le fonc-

tionnement de l'OE. Il s'agit en 

effet d'une procédure d'appel con-

tre une décision de transfert 

"Dublin". La Cour de justice stipule 

dans son arrêt que le juge doit 

aussi tenir compte des circon-

stances qui prévalent après que la 

décision a été rendue en cas de 

recours en annulation d'une 

décision de transfert. Un examen 

ex nunc de nouveaux éléments 

doit donc être possible. La loi 

relative aux étrangers stipule 

cependant qu'en cas de recours 

en annulation, un contrôle de 

légalité a lieu par rapport à la 

situation prévalant au moment où 

la décision a été rendue. Il s'agit 

d'un examen ex tunc. 

 

Bien que la loi relative aux étran-

gers ne prévoie donc pas en prin-

cipe un examen ex nunc, la 

jurisprudence est plus souple et il 

est effectivement possible, sur la 

base d'une norme juridique supé-

rieure, de procéder à un examen 

ex nunc de circonstances ulté-

rieures. Ainsi, le Conseil du Con-

tentieux des Étrangers pourra 

effectuer à l'avenir un contrôle ex 

nunc sur la base du règlement de 

Dublin conformément à l'arrêt 

précité de la Cour de justice. 
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door dit recente arrest van het Hof van Justitie. Voor alle duidelijkheid, 

de facto verandert er dus niets aan wat er nu al gebeurt, want die 

rechtspraak bestond al langer.  

 

 

15.03  Theo Francken (N-VA): In de praktijk verandert er dus niets? 

Dat is altijd goed nieuws om te horen. Er wordt natuurlijk wel 

bevestigd dat het nodig is nieuwe elementen mogelijk te maken, ook 

op het einde. Dat werd echter eigenlijk al gedaan. Dan is de vraag 

natuurlijk waarom er een prejudiciële vraag werd gesteld. 

 

Hier werden in beroep toch geen nieuwe elementen aangehaald? Die 

man vindt toch dat zijn rechten geschonden zijn? Anders was hij toch 

nooit in beroep gegaan? Dat begrijp ik niet helemaal goed. De 

aanleiding is natuurlijk wel dat hij het niet eens was met het feit dat hij 

werd teruggestuurd naar Spanje. 

 

Maar goed, ik zal het allemaal nog eens goed bekijken. Ik vind het 

altijd spijtig als wij verliezen of als men prejudiciële adviezen geeft die 

ons niet in het gelijk stellen. Ik zie het liever andersom, en ik neem 

aan dat u het ook liever andersom ziet. 

 

15.03 Theo Francken (N-VA): Il 

est bon de savoir que rien ne 

changera dans la pratique. 

Toutefois, cela confirme que s'il y 

a de nouveaux éléments, ils doi-

vent être pris en compte. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

16 Samengevoegde vragen van 

- Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het arrest C-112/20 

m.b.t. het hoger belang van het kind" (55016729C) 

- Greet Daems aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het hoger belang van het 

kind bij asielaanvragen" (55017407C) 

16 Questions jointes de 

- Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'arrêt C-112/20 

concernant l'intérêt supérieur de l'enfant" (55016729C) 

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

l'enfant dans le cadre des demandes d'asile" (55017407C) 

 

16.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, deze vraag gaat over een arrest van het Hof van 

Justitie van 11 maart over het hoger belang van het kind in het kader 

van een met een inreisverbod gepaard gaand terugkeerbesluit, ook al 

is dit besluit niet gericht tegen een minderjarige, maar tegen de vader 

van deze minderjarige. 

 

In casu gaat het over een illegale man die door DVZ werd uitgewezen, 

met een verbod om België nog in te reizen voor een aantal jaar en dit 

om redenen van openbare orde, zijnde criminaliteit. Hij ging in beroep 

omdat DVZ volgens hem geen rekening had gehouden met het 

belang van zijn minderjarig Belgisch kind of met zijn minderjarig kind 

met verblijfsrecht in België, want dat is niet helemaal duidelijk. Nadat 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn beroep verwierp, stapte 

hij naar de Raad van State, die een prejudiciële vraag stelde aan het 

Hof van Justitie. 

 

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn verplicht lidstaten bij de tenuitvoer-

legging ervan onder meer rekening te houden met het hoger belang 

van het kind. Het Hof stelt dat uit die bepaling niet kan worden 

afgeleid dat lidstaten alleen rekening moeten houden met het hoger 

belang van het kind wanneer het terugkeerbesluit een minderjarige 

betreft, met uitsluiting van terugkeerbesluiten die worden vastgesteld 

16.01 Theo Francken (N-VA): 

Une personne en séjour illégal 

expulsée par l'Office des étrangers 

avec une interdiction d'entrée sur 

le territoire en raison d'activités 

criminelles a introduit un recours 

pour absence de prise en con-

sidération des intérêts de son 

enfant mineur en Belgique. Après 

le rejet de l'appel par le Conseil du 

Contentieux des Étrangers (CCE), 

l'individu s'est tourné vers le 

Conseil d'État, lequel a adressé 

une question préjudicielle à la 

Cour de justice de l'Union euro-

péenne.  

 

Il ressort de l'arrêt de la Cour que 

même si la décision incriminée ne 

vise pas l'enfant lui-même, ses 

intérêts doivent être pris en con-

sidération par les États membres. 

Résultat: il sera encore plus dif-
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jegens de ouders van deze minderjarige. 

 

De lidstaten moeten dus rekening houden met het belang van het 

kind, ook al is het betrokken besluit niet tegen dat kind zelf gericht. Dit 

arrest heeft dus tot gevolg dat illegale criminelen niet meer of nog 

heel moeilijk uitgewezen zullen kunnen worden indien ze een kind 

hebben dat hier verblijfsrecht heeft of dat de Belgische nationaliteit 

heeft, ook al is er geen band en kijkt men reeds jaren niet om naar dat 

kind. Opnieuw wordt een efficiënt terugkeerbeleid bemoeilijkt. 

 

Wat zijn de gevolgen voor DVZ? Hoe zal DVZ deze rechtspraak in de 

praktijk toepassen? Zal de ouderlijke band met het kind – of eerder 

het gebrek daaraan – een rol kunnen spelen in de beoordeling? Hoe 

zal DVZ dit moeten motiveren? 

 

Moet de wetgeving worden aangepast naar aanleiding van deze 

uitspraak? Zo ja, op welke manier? 

 

ficile d'expulser des criminels 

ayant des enfants. Quelles sont 

les conséquences pour l'Office 

des étrangers? Le lien parental 

avec l'enfant – ou plutôt l'absence 

de ce lien – pourra-t-il influer sur 

l'évaluation? La législation devra-t-

elle être revue à la suite de cet 

arrêt?  

 

 

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

midden maart heeft Vluchtelingenwerk Vlaanderen een nota 

gepubliceerd over het hoger belang van het kind. Daaruit blijkt dat in 

België maar weinig rekening wordt gehouden met dit hoger belang, 

meer specifiek als het aankomt op de Dublinprocedures. Nochtans is 

het hoger belang van het kind wettelijk verankerd op allerlei niveaus, 

zowel in internationale verdragen als in het Belgisch en Europees 

recht, maar ook in die Dublinverordening zelf. Artikel 8 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vormt de 

uitzondering die de regel bevestigt en wordt regelmatig aangehaald 

inzake het behoud van de gezinseenheid. Alhoewel het niet scheiden 

van kinderen en ouders belangrijk is in de overweging van het belang 

van het kind, is het allesbehalve toereikend, in het bijzonder voor niet-

begeleide minderjarigen. In enkele zaken waar het belang van het 

kind wel uitgebreid aan bod komt, wordt dan weer een gebrek aan 

rechtszekerheid vastgesteld. 

 

In uw beleidsverklaring staat dat u een asiel- en migratiebeleid wil 

voeren met respect voor de mensenrechten. Uit de nota van 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen blijkt dit niet het geval te zijn wat 

betreft asielaanvragen en kinderrecht. Zal u uw beleid aanpassen nu 

uit de analyse van Vluchtelingenwerk Vlaanderen blijkt dat het hoger 

belang van het kind wordt verwaarloosd door de Dienst Vreemde-

lingenzaken, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en 

advocaten? 

 

Ziet u heil in hun aanbevelingen, in het bijzonder het opnemen van het 

hoger belang van het kind als overkoepelend principe in de 

vreemdelingenwet en het vereenvoudigen van de vormvereisten voor 

gedingen waarin kinderen betrokken zijn? 

 

16.02 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Il ressort d'une note de 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen que 

la Belgique se soucie peu de 

l'intérêt supérieur de l'enfant, en 

particulier dans le cadre des pro-

cédures Dublin. Ce principe est 

néanmoins inscrit dans la loi à 

différents niveaux. Le secrétaire 

d'État affirme vouloir mener une 

politique respectueuse des droits 

humains. 

 

L'adaptera-t-il, compte tenu des 

constats établis par Vluchteling-

enwerk Vlaanderen? Que pense le 

secrétaire d'État de l'insertion dans 

la loi sur les étrangers de l'intérêt 

supérieur de l'enfant en tant que 

principe fondamental? 

 

 

16.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Het arrest van het Europees 

Hof van Justitie betreft ook hier een prejudiciële vraag van de Raad 

van State. Het Hof zegt dat bij iedere beslissing in het kader van de 

Terugkeerrichtlijn rekening moet worden gehouden met het hoger 

belang van het kind, ook al heeft de beslissing geen betrekking op het 

kind zelf. Dat is niet nieuw en betekent ook helemaal niet dat 

personen met kinderen niet meer zouden kunnen worden verwijderd, 

al of niet samen met dat kind. 

 

16.03  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: En réponse à la question 

préjudicielle du Conseil d'État, la 

Cour de justice de l'Union euro-

péenne affirme que l'intérêt de 

l'enfant doit être pris en consi-

dération dans toute décision dans 

le cadre de la directive relative au 

retour, même si la décision ne 
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De wet moet ten gevolge van dit arrest ook niet aangepast worden. 

De verblijfswet bepaalt namelijk al in artikel 74/13 dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken rekening moet houden met het hoger belang 

van het kind bij het nemen van een terugkeerbeslissing. Daarnaast 

bepaalt artikel 74/11 van de wet dat de duur van een inreisverbod 

wordt vastgelegd door rekening te houden met de specifieke 

individuele omstandigheden die eigen zijn aan elk geval. Bijkomend 

wordt bij het nemen van een beslissing rekening gehouden met 

artikel 24 van het Handvest en artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens. 

 

Aangezien een dergelijke afweging in de regel dus al gebeurt, heeft 

het arrest helemaal niet tot gevolg dat personen zonder wettig verblijf 

met kinderen, al dan niet met feiten van openbare orde, niet meer 

zouden kunnen worden uitgewezen. 

 

Ten gevolge van het arrest zal er wel op worden toegezien dat de 

terugkeerbeslissingen en de eventueel daarmee gepaard gaande 

inreisverboden systematisch, expliciet en goed worden gemotiveerd 

met betrekking tot het hoger belang van het kind. 

 

Na het antwoord op de prejudiciële vraag door het Hof van Justitie is 

het nu aan de Raad van State om te bepalen of de beslissing van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die het beroep tegen het 

inreisverbod heeft afgewezen, al dan niet dient te worden vernietigd. 

Indien dat het geval is, zal de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

het beroep opnieuw behandelen. 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen is in zijn rapport tot de conclusie 

gekomen dat DVZ, de RvV en de betrokken advocaten nauwelijks 

rekening zouden houden met het hoger belang van het kind. Laat mij 

duidelijk stellen dat ik dat ten stelligste wil ontkennen. 

 

Voor de minderjarigen in de Dublinprocedure moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen niet-begeleide minderjarigen die een verzoek 

om internationale bescherming indienen en minderjarigen die worden 

begeleid door hun ouder of ouders. 

 

Voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen heeft het 

Europees Hof van Justitie op 6 juni 2013 geoordeeld dat de lidstaat 

waar de minderjarige verzoeker aanwezig is, nadat hij een verzoek 

heeft ingediend, als verantwoordelijke lidstaat moet worden 

beschouwd. 

 

Sinds die uitspraak past België die praktijk ook toe. Met andere 

woorden, voor niet-begeleide minderjarigen die een verzoek om 

internationale bescherming indienen in ons land en die effectief als 

minderjarig worden beschouwd, worden geen Dublinprocedures 

opgestart. Dergelijke verzoeken worden steeds in België behandeld. 

De Dublinprocedure wordt voor hen enkel toegepast indien uit de 

beschikbare informatie blijkt dat de minderjarige familie heeft in een 

andere lidstaat en de hereniging met dat gezins- of familielid in het 

belang van het kind is. Op dat moment wordt op basis van de 

beschikbare informatie een overnameverzoek gericht aan de lidstaat 

waar het gezins- of familielid legaal verblijft. 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen stelt in zijn nota ook dat het belang van 

het kind amper wordt beoordeeld. Het verwijst daarvoor naar enkele 

concerne pas l'enfant lui-même. 

Rien de neuf en la matière et cela 

ne signifie pas davantage qu'il se-

ra impossible à l'avenir d'expulser 

des personnes ayant des enfants. 

La loi ne devra, par conséquent, 

pas être revue. L'article 74/13 de 

la loi sur le séjour stipule que 

l'Office des étrangers doit tenir 

compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant. L'article 74/11 précise que 

la fixation de la durée d'une 

interdiction d'entrée sur le territoire 

doit tenir compte des circon-

stances propres à chaque cas. 

Toute décision prise tient donc 

compte de l'article 24 de la Charte 

et de l'article 8 de la CEDH.  

 

En conséquence de cet arrêt, il 

sera toutefois veillé à ce que les 

décisions de retour et les interdic-

tions d'entrée soient effectivement 

motivées sur le plan de l'intérêt 

supérieur de l'enfant. 

 

Il appartient désormais au Conseil 

d'État d'annuler ou non la décision 

du CCE de rejeter le recours 

contre l'interdiction d'entrée. En 

cas d'annulation, le CCE devra 

examiner le recours. 

 

Je démens catégoriquement les 

observations dans le rapport de 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

selon lesquelles l'Office des 

étrangers, le CCE ou les avocats 

concernés omettraient de tenir 

compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant. 

 

Le 6 juin 2013, La Cour de justice 

de l'Union européenne a rendu 

une décision sur les étrangers non 

mineurs et la procédure de Dublin. 

En conséquence de cette déci-

sion, la procédure de Dublin n'est 

pas engagée pour les mineurs non 

accompagnés. Leur demande est 

traitée en Belgique. Une procédure 

de Dublin n'est engagée que 

lorsque le mineur a de la famille 

dans un autre État membre et 

qu'un regroupement est dans son 

intérêt. 

 

Vluchteningenwerk Vlaanderen 
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arresten van de RvV. Ook daarbij wil ik enige verduidelijking geven. 

 

In het kader van de Dublinprocedure behandelt artikel 6 van de 

Dublinverordening de procedurele waarborgen van minderjarigen. Het 

eerste lid van het artikel stelt dat de lidstaten het belang van het kind 

voorop moeten plaatsen bij alle procedures die in de 

Dublinverordening zijn vastgelegd. 

 

Over de beoordeling van het belang van het kind in de 

Dublinprocedure stelde het Hof van Justitie op 23 januari 2019 wel dat 

een lidstaat niet verplicht is tot de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming waarvoor de lidstaat niet verantwoordelijk 

is. Het komt immers de lidstaat zelf toe om te bepalen in welke 

omstandigheden hij toepassing wenst te maken van de 

soevereiniteitsclausule. 

 

Elke beslissing die door DVZ wordt genomen in het kader van de 

Dublinprocedure, wordt uitgebreid gemotiveerd, waarbij rekening 

wordt gehouden met alle mogelijke arresten van het Europees Hof 

van Justitie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het 

EU-Handvest, de rechtspraak van de RvV, informatie aangebracht 

door de verzoeker en rapporten van mensenrechtenorganisaties. Elk 

dossier wordt individueel behandeld en beoordeeld. Met andere 

woorden, bij het nemen van een beslissing in het kader van de 

Dublinprocedure wordt het belang van het kind niet verwaarloosd. 

 

Wat de arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

betreft, dient opgemerkt te worden dat de RvV een onafhankelijk 

administratief rechtscollege is. Ik heb dat hier al enkele keren 

benadrukt, maar het is belangrijk om dat te blijven doen. De Raad is 

onafhankelijk van het beleid en biedt daadwerkelijk rechtsbescher-

ming tegen het overheidsoptreden inzake vreemdelingenbetwistingen. 

 

Over verwaarlozing of gebrek aan kennis van advocaten kan ik niet 

oordelen. 

 

Ik kom dan bij het opnemen van het hoger belang van het kind als 

overkoepelend principe in de vreemdelingenwet. Zoals u weet staan 

er al heel wat specifieke bepalingen in die wet die mijn diensten 

verplichten om rekening te houden met het hoger belang van het kind 

bij bepaalde beslissingen. Ik heb die hier uitvoerig besproken. Zoals ik 

in mijn antwoord verduidelijkt heb, wordt erop toegezien dat deze 

bepalingen systematisch worden toegepast in de praktijk. In het kader 

van het Migratiewetboek heeft de commissie een brede bevraging 

rondgestuurd, ook bij het middenveld, en zullen wij ongetwijfeld 

aanbevelingen krijgen. Dergelijke vragen zullen we in dat kader 

bekijken. 

 

Uit de exhaustieve informatie die u bij dezen heeft gekregen, blijkt 

echter wel degelijk dat met het hoger belang van het kind rekening 

wordt gehouden. Daarnaast bestaan echter ook andere internationale 

regels die minstens evenzeer horen te gelden. 

 

affirme que l'intérêt de l'enfant 

n'est pratiquement pas évalué et 

renvoie aux arrêts du CCE. L'ar-

ticle 6 de l'accord de Dublin in-

dique que l'intérêt de l'enfant doit 

prévaloir dans toutes les procé-

dures. Chaque décision prise par 

l'Office des étrangers dans le ca-

dre de la procédure de Dublin est 

motivée de façon circonstanciée, 

compte tenu de l'ensemble des 

arrêts de la Cour européenne, de 

la CEDH et de la Charte, de la 

jurisprudence du CCE, des infor-

mations fournies par le demandeur 

et des rapports des organisations 

de défense des droits humains. 

Chaque dossier fait l'objet d'une 

évaluation individuelle. L'intérêt de 

l'enfant n'est pas négligé. 

 

Le CCE est une juridiction ad-

ministrative indépendante qui offre 

une protection juridique face à l'ac-

tion des pouvoirs publics dans le 

cadre du contentieux des étran-

gers. Je ne puis me prononcer sur 

la négligence ou le manque de 

connaissances des avocats. 

 

Notre législation contient de nom-

breuses dispositions spécifiques 

sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il 

est veillé à ce que ces dispositions 

soient appliquées. Dans le cadre 

du Code de la migration, la com-

mission a lancé une consultation. 

La question de savoir si l'intérêt 

supérieur de l'enfant doit être in-

tégré dans la loi en tant que 

principe général sera traitée dans 

ce contexte.  

 

 

16.04  Theo Francken (N-VA): Het belang van het kind is dus het 

nieuwe containerbegrip van de ngo's, lobbygroepen en de advocatuur. 

Ik vind het interessant om daar even over door te gaan. Toen ik 

staatssecretaris was, hebben wij voor de eerste keer in onze 

wetgeving opgenomen dat er niet alleen zoiets is als de gewone 

16.04 Theo Francken (N-VA): 

L'intérêt de l'enfant est la nouvelle 

notion fourre-tout des ONG, des 

groupes de pression et du bar-

reau. En tant qu'ex-secrétaire 



 07/05/2021 CRIV 55 COM 468 

 

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

 

52 

ouderlijke band maar dat er ook een emotionele en affectieve band 

moet zijn. Zorgt die persoon wel voor zijn kind of maakt die gewoon 

een kind omdat men hem dan veel moeilijker kan terugsturen? Dat zal 

niet onmogelijk maar wel heel moeilijk zijn, een inreisverbod kan men 

dan wel bijna vergeten. Als het gaat om iemand die heel intensief met 

zijn kinderen en hun opvoeding bezig is, kan ik wel begrijpen dat het 

heel vervelend is als men een inreisverbod moet opleggen. Dat 

gebeurt trouwens bijna altijd omwille van criminaliteit; die persoon had 

zich dus misschien gewoon beter moeten gedragen. 

 

In dat geval kan ik nog wel begrijpen dat het hoger belang van het 

kind primeert. Dit is heel interessant. Men kan hier uren over 

discussiëren. 

 

Mijn vraag is vooral wat die sociaal-affectieve band met dat kind is, 

niet gewoon de biologische band. Zorgt die ouder wel voor dat kind? 

Voor de eerste keer in de geschiedenis, ook dankzij de steun van 

collega Geens, staat dit voor het eerst in een wet. Het gaat om de 

bestrijding van de schijnerkenning van kinderen. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik geef u een tip. Inzake dat belang van 

het kind kan u in de toekomst eens kijken naar pistes waarbij die 

sociaalaffectieve band tussen vader en kind, of moeder en kind, 

effectief wordt onderzocht. Ik meen dat dit heel interessant is. Wij 

mogen nooit het signaal geven dat men gewoon een kind moet 

hebben, ook al kijkt men er niet naar om. Als men de biologische 

vader of moeder is, is men binnen.  

 

Ik vind dit een heel interessant debat waarover ik in de toekomst 

zeker nog van gedachten wil wisselen. 

 

d'État, j'ai intégré dans la loi une 

disposition sur le lien émotionnel 

et affectif. Il doit exister davantage 

qu'un simple lien parental. La 

personne en question s'occupe-t-

elle de l'enfant ou a-t-elle procréé 

un enfant dans le seul but de 

pouvoir être renvoyée plus 

difficilement? Les interdictions 

d'entrée sont presque toujours 

infligées pour cause de criminalité. 

Cela peut être ennuyeux lorsqu'on 

a des enfants ici. Mais peut-être 

aurait-on alors dû mieux se com-

porter. L'importance du lien socio-

affectif figure pour la première fois 

dans notre loi, grâce notamment 

au soutien de l'ex-ministre Geens. 

Nous ne pouvons jamais donner le 

signal qu'il suffit d'avoir un enfant 

pour pouvoir rester ici. 

 

 

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

ben wel heel erg teleurgesteld in uw antwoord omdat u de problemen 

die Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft aangekaart niet erkent. 

 

Men kan er trouwens ook voor kiezen gewoon te sensibiliseren. Wij 

vragen niet dat er direct wordt ingegrepen in onafhankelijke diensten. 

Ik wil u dan ook herinneren aan uw vurige pleidooi bij uw aantreden 

over het belang van een beleid waarin de mensenrechten centraal 

staan. Die vurigheid lijkt in uw antwoord wel al een stuk bekoeld te 

zijn. 

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft met dat onderzoek eigenlijk een 

enorm cadeau aan de politiek. Maar u wimpelt dat gewoonweg af. Ik 

vind dat werkelijk onbegrijpelijk. 

 

16.05 Greet Daems (PVDA-PTB): 

Je suis déçue que le secrétaire 

d'État ne reconnaisse pas les pro-

blèmes évoqués par Vluchte-

lingenwerk Vlaanderen et qu'il les 

balaie même du revers de la main. 

Nous ne demandons pas d'inter-

venir sans délai à l'égard d'in-

stances indépendantes. On pour-

rait commencer par une sen-

sibilisation. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 55016974C van mevrouw Jadin is omgezet in een schriftelijke vraag. 

 

17 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

illegaal die met een hakmes uithaalde tijdens een ruzie over de ramadan" (55016981C) 

17 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La 

personne en séjour illégal ayant porté un coup de couteau lors d'une dispute à propos du ramadan" 

(55016981C) 

 

17.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Een 37-jarige man is zaterdag 26 17.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 
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april zwaar gewond geraakt na een ruzie in de Lange 

Stuivenbergstraat in Antwerpen. Hij kreeg een kap van een hakmes. 

De arm van de man werd zo zwaar toegetakeld dat hij even in 

levensgevaar was. Het motief was vermoedelijk een ruzie over de 

ramadan. De dader in kwestie was een illegaal. 

 

Is deze dader het land uitgezet? Of heeft hij gewoon een bevel 

gekregen om het grondgebied te verlaten? Indien dat laatste, is er een 

coaching traject opgestart en wat zijn daar de resultaten van? 

Zal men bij daders die feiten tegen de openbare orde plegen ook 

steeds coaching opzetten of zal men daar kordaat optreden, namelijk 

onmiddellijke opsluiting met het oog op repatriëring? 

Is er tijdens de Ramadan een stijging zichtbaar van het aantal 

incidenten met personen in illegaal verblijf? 

 

À Anvers, une personne a reçu un 

coup de machette. Son pronostic 

vital a été engagé pendant un mo-

ment. Une dispute concernant le 

ramadan est le motif supposé de 

l'agression. L'auteur est un étran-

ger en séjour illégal. 

 

L'auteur a-t-il été expulsé ou a-t-il 

simplement reçu un ordre de 

quitter le territoire? Un trajet de 

coaching a-t-il été lancé? Les 

auteurs de faits contre l'ordre 

public sont-ils systématiquement 

soumis au coaching ou sont-ils 

immédiatement enfermés en vue 

de leur rapatriement? Observe-t-

on une recrudescence visible 

durant le ramadan du nombre 

d'incidents impliquant des 

personnes en séjour illégal?  

 

17.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, de 

dader werd, gezien de aard van de feiten, in de gevangenis 

opgesloten. Dat lijkt mij in dezen normaal te zijn. 

 

Elk dossier wordt trouwens individueel beoordeeld en krijgt dan ook 

een passend gevolg. Personen met inbreuken op de openbare orde 

en personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid zijn 

in principe geen doelgroep voor terugkeerbegeleiding, maar kunnen 

meteen worden vastgehouden. 

 

U vroeg of er begeleiding of coaching is. Voor alle duidelijkheid, voor 

mensen die een gevaar voor onze nationale veiligheid vormen, moet 

men geen terugkeerbegeleiding inschakelen. Men kan meteen 

overgaan tot vasthouding. Personen die iets verkeerd doen, horen 

trouwens in de gevangenis thuis. Dat is het eerste dat moet worden 

ondernomen. 

 

U hebt mij ook een aantal vragen gesteld waarop u waarschijnlijk mijn 

antwoord al kent. Het gaat om vragen waarvoor ik helaas niet 

bevoegd ben. Voor vragen over het aantal incidenten, welke inciden-

ten en dies meer vraag ik u om u te richten tot de minister van 

Binnenlandse Zaken of de minister van Justitie. 

 

17.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Eu égard à la nature des 

faits, l'auteur a été incarcéré. 

 

Chaque dossier est évalué 

individuellement et reçoit les suites 

qui conviennent. Les personnes 

coupables de faits contre l'ordre 

public et qui représentent un 

danger pour la sécurité nationale 

constituent un groupe cible pour 

l'accompagnement au retour, mais 

peuvent être immédiatement 

privées de liberté.  

 

Pour les questions ayant trait au 

nombre et à la nature des inci-

dents, je renvoie Mme Van Camp 

vers les ministres de l'Intérieur ou 

de la Justice. 

 

 

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

dat zeker doen. Mijn vraag was niet alleen of deze persoon werd 

vastgehouden, wat gelukkig het geval is, maar of daarvoor ook een 

vrijwillige terugkeerbegeleiding wordt opgestart. Of worden die 

personen niet alleen vastgehouden met het oog op een straf voor hun 

wandaden, maar ook met het oog op uitwijzing? 

 

Ik vermoed dat u ook hierop moeilijk kunt ingaan en dat u wil dat ik 

een schriftelijke vraag indien. Dat zal ik dan ook zeker doen. 

 

17.03  Yoleen Van Camp (N-VA): 

Ma question portait aussi sur le 

lancement dans ce cas également 

d'une politique de retour volon-

taire. Ou ces personnes ne sont-

elles pas simplement arrêtées 

dans le but de sanctionner leurs 

méfaits, mais aussi dans la 

perspective d'une expulsion? Je 

déposerai une question écrite.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
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18 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

verbod op tijdelijke studentenmigratie naar België" (55016982C) 

18 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur 

"L'interdiction de la migration estudiantine temporaire vers la Belgique" (55016982C) 

 

18.01  Yoleen Van Camp (N-VA): Nadat twintig Indiase studenten bij 

aankomst in België besmet bleken met de Indiase coronavariant, riep 

u het Overlegcomité van vrijdag 23 maart op om de komst van 

buitenlandse studenten naar ons land niet langer als een essentiële 

reis te beschouwen. U schreef daarover op Twitter: “In een ander land 

gaan studeren, wordt beschouwd als een essentiële reis. Maar nu 

even niet, er zijn andere prioriteiten". 

Ik heb hier sinds de start van de coronacrisis al verschillende vragen 

over gesteld. Ik heb u twee maanden geleden nog gevraagd waarom 

het invliegen ondanks corona wel perfect mogelijk bleef, maar het 

uitwijzen niet. U schermde toen met het feit dat dat invliegen, 

bijvoorbeeld in het kader van het hervestigingsprogramma, allemaal 

als een essentiële reis aanzien werd. Het voorval met de studenten uit 

India toont aan dat dit dus niet zonder risico's is/was. 

 

Waarom heeft u het eerst zo ver laten komen voordat u ingreep? De 

risico's zijn toch al een jaar gekend ondertussen en ik verwees er 

maanden geleden in mijn vraag al expliciet naar. 

 

Wat met mensen die invliegen of dit land binnen komen op basis van 

gezinshereniging en de ongebreidelde instroom van illegale migratie, 

die afgelopen maand opnieuw met ongeveer een derde is gestegen, 

terwijl de beschermingsgraad verder daalt, dus het blijkt dat steeds 

meer asielzoekers geen recht hebben op asiel. Ook daar zijn de 

risico's evengoed gekend. Waarom schort u dat dan ook niet op? 

 

18.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Après qu'il est apparu que vingt-

huit étudiants indiens étaient 

infectés par le variant indien du 

coronavirus à leur arrivée en Bel-

gique, le secrétaire d'État a appelé 

le Comité de concertation à cesser 

de considérer les voyages d'étu-

diants étrangers vers notre pays 

comme essentiels. 

 

Pourquoi a-t-il fallu attendre si 

longtemps avant d'intervenir? Les 

risques sont tout de même connus 

depuis un an déjà. Pourquoi les 

voyages vers la Belgique dans le 

cadre des regroupements famili-

aux n'ont-ils pas été suspendus 

aussi? Enfin, que fera le secrétaire 

d'État pour contrer l'afflux d'im-

migrants illégaux? 

 

 

18.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Van Camp, bedankt 

voor uw zeer interessante vraag. Het verbod op tijdelijke studenten-

migratie had ik zelf al een tijdje op de agenda gezet. Daarop zal ik in 

mijn antwoord nog terugkomen. 

 

Welke essentiële reizen worden toegelaten en welke beperkingen er 

worden opgelegd, wordt steeds beslist in het Overlegcomité. Daarin 

hebben, naast de federale overheid, ook de Gemeenschappen en de 

Gewesten, dus ook partijgenoten van u, zitting. De beslissingen in het 

Overlegcomité worden altijd collegiaal genomen, waarover ik zeer 

tevreden ben, aangezien iedereen er dan ook samen achterstaat. 

Waarom nu, waarom niet gisteren of overmorgen? Die beslissingen 

nemen wij samen. 

 

Het is belangrijk om respect te hebben voor alle partijen die mee aan 

tafel zitten en die mee de beslissingen nemen. Wij moeten de crisis 

namelijk samen doorstaan. Hoewel de leden van het Overlegcomité 

deel uitmaken van verschillende politieke partijen, is het belangrijk om 

de genomen beslissingen te verdedigen. Ik zal dan ook de laatste zijn 

om terug te komen op beslissingen van enkele weken geleden, 

argumenterend dat men een andere maatregel had moeten nemen 

conform mijn mening ter zake, die de rest niet zou hebben gedeeld. Ik 

blijf het onderstrepen dat wij de beslissingen samen nemen en 

ondersteunen. Ik ben blij dat wij ook recent op dat vlak een zeer 

belangrijke beslissing hebben genomen. 

 

18.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Le Comité de concertation 

décide de façon collégiale quels 

voyages essentiels sont autorisés 

et à quelles restrictions ils sont 

soumis. Le parti de Mme Van 

Camp y est aussi représenté. 

 

J'ai effectivement demandé au 

Comité de concertation de ne plus 

considérer la migration étudiante 

vers la Belgique comme un 

voyage essentiel. Le Comité de 

concertation a ensuite demandé le 

23 avril aux entités fédérées 

compétentes pour l'enseignement 

de vérifier si les voyages liés aux 

études en provenance de l'Inde 

pouvaient encore se poursuivre 

comme voyages essentiels. Le mi-

nistre flamand de l'enseignement 

a déclaré à ce sujet au Parlement 

flamand que les voyages d'études 

étaient effectivement essentiels. 

 

Lors de la réunion du Comité de 
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In aanloop naar de vergadering van het Overlegcomité op 23 april heb 

ik effectief opgeroepen om studiemigratie naar België niet langer als 

essentiële reizen te beschouwen. Het Overlegcomité, opnieuw samen 

met collega's uit uw partij, heeft die dag beslist om de deelstaten, 

bevoegd voor Onderwijs, te vragen om na te gaan of en desgevallend 

onder welke omstandigheden studiegerelateerde reizen vanuit India 

niet langer als essentiële reizen kunnen plaatsvinden. Ik citeer de 

vraag van het Overlegcomité: "deelstaten, bevoegd voor Onderwijs, te 

vragen na te gaan of en desgevallend onder welke omstandigheden 

reizen vanuit India die studiegerelateerd zijn niet langer als essentiële 

reizen kunnen doorgaan". Ik verwijs naar de verklaring van Vlaams 

minister van Onderwijs Ben Weyts in de plenaire vergadering van het 

Vlaams Parlement: "Ik vind reizen om te studeren een essentiële 

verplaatsing. Het is niet omwille van vakantiedoelstellingen, het is om 

te studeren. Ik vind dat essentieel en goed." 

 

Op de bijeenkomst van het Overlegcomité van 27 april werd opnieuw 

collegiaal beslist om de essentiële reizen, waaronder studiemigratie 

naar België, vanuit drie landen te verbieden, met name India, Brazilië 

en Zuid-Afrika. 

 

Die beslissing werd genomen omdat daar varianten opdoken. 

Misschien moeten wij in de toekomst ook maatregelen nemen voor 

andere landen. Dat zal dan ook gebeuren op basis van nieuwe 

varianten die zouden kunnen opduiken – hopelijk gebeurt dat niet – in 

andere landen. Het is van heel groot belang dat wij in de eerste plaats 

naar het proportionaliteitsbeginsel kijken.  

 

U vroeg ook waarom ik het zo ver heb laten komen, omdat de risico's 

al jaren bekend zijn. Ik ben blij dat u zegt dat de risico's al jaren 

bekend zijn, maar ik moet wel vaststellen, samen met u, dat bepaalde 

collega's om verschillende redenen – die ik kan begrijpen – toch op 

de rem staan. Wij proberen daarin vooruit te gaan, maar ik moet 

vaststellen dat bepaalde collega's van mening zijn dat het om een 

essentiële verplaatsing gaat en dat die moet kunnen gebeuren, ook 

indien de verplaatsing gebeurt vanuit landen die getroffen worden 

door bepaalde gevaarlijke mutaties.  

 

Wat uw tweede vraag betreft, wijs ik u er graag op dat ook migratie op 

basis van gezinshereniging onder het verbod op essentiële reizen 

vanuit India, Brazilië en Zuid-Afrika valt. Arbeidsmigratie, 

gezinshereniging en studiemigratie zijn normaal gezien essentiële 

verplaatsingen. Wanneer wij een inreisverbod instellen, kunnen 

normaal gezien nog altijd de essentiële reizen blijven doorgaan, maar 

omdat er daar gevaarlijke mutaties zijn, proberen wij toch – 

proportioneel als wij zijn – voor die drie landen nog een stap verder te 

gaan.  

 

Daarnaast zijn er voor de reizen die wel onder de essentiële reizen 

vallen, ook heel wat preventieve maatregelen van kracht, die u ook 

wel kent en die u kunt navragen bij de minister van Binnenlandse 

Zaken. Ook op de website kunt u zien welke maatregelen mensen die 

naar België komen, moeten nemen om te vermijden dat het virus zich 

verder blijft verspreiden over de wereld. Het gaat dan over 

quarantainemaatregelen enzovoort.  

 

Daarnaast weet u evenzeer als ik dat het recht op het aanvragen van 

internationale bescherming niet kan worden opgeschort, wat ook een 

concertation du 27 avril, il a fina-

lement été décidé de façon col-

légiale d'interdire les voyages 

essentiels, y compris la migration 

étudiante, en provenance de 

l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du 

Sud. 

 

Cette décision a été prise parce 

que des variants sont apparus 

dans ces pays. Il faudra peut-être 

encore le faire à l'avenir pour 

d'autres pays, mais nous devrons 

toujours tenir compte en la faisant 

du principe de proportionnalité. 

 

Mme Van Camp a demandé pour-

quoi j'avais tant tardé, mais 

certains collègues sont d'avis que 

les voyages en vue des études 

sont des déplacements essentiels, 

même si les étudiants viennent de 

pays où sont apparus des variants 

dangereux du virus. 

 

Tous les voyages essentiels en 

provenance de l'Inde, du Brésil et 

de l'Afrique du Sud sont interdits, y 

compris les voyages dans le cadre 

du regroupement familial et la 

migration de travailleurs. Dans le 

cas d'une simple interdiction 

d'entrée, de tels déplacements 

essentiels restent possibles, mais 

pour ces trois pays, nous allons 

donc un cran plus loin. Pour les 

voyages essentiels qui restent 

possibles, toute une série de 

mesures préventives doivent en 

outre être respectées. 

 

Le droit de demander une pro-

tection internationale ne peut être 

suspendu. Mes services prennent 

par contre toutes les mesures de 

précaution possibles pour prévenir 

la diffusion du coronavirus, ce qui 

a permis de limiter la propagation 

du virus dans nos centres d'ac-

cueil. 
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goede zaak is om ervoor te zorgen dat mensen die effectief een 

aanvraag tot internationale bescherming willen indienen omdat zij 

vluchten voor vervolging, dat nog kunnen. Wel nemen mijn diensten 

alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van COVID-

19 tegen te gaan. U hebt in het verleden al een vraag gesteld over de 

besmettingsgraad in onze opvangcentra. Dankzij het werk dat onze 

diensten daar hebben geleverd in de voorbije maanden in heel 

moeilijke omstandigheden is de verspreiding binnen onze diensten zo 

beperkt mogelijk gebleven. 

 

Ze zijn hun essentiële taken – als we dan toch dat woord opnieuw 

gebruiken – blijven uitvoeren in moeilijke omstandigheden, waarvoor 

opnieuw mijn dank. 

 

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

probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven en vergeet dat u 

verantwoordelijk bent voor gezinshereniging. U zegt dat dat voor 

risicolanden nu opgeschort is. Ik heb u reeds aan het begin van de 

coronacrisis gewaarschuwd voor de risico's en u hebt toen niet 

ingegrepen. U hebt het laten betijen tot er een besmettingsgeval was, 

waarna u wel ingreep. Er is daar een spreekwoord voor: als het kalf 

verdronken is, dempt men de put. 

 

Voor de rest past hier nog een uitdrukking, namelijk paraplupolitiek. U 

verwijst naar uw collega's in het Overlegcomité en u zegt dat zij actie 

hadden moeten ondernemen. U bent bevoegd voor gezinshereniging 

en migratie. U had uw verantwoordelijkheid moeten opnemen en de 

nodige vragen met betrekking tot veiligheid stellen. Die vragen werden 

ook gesteld hier in het Parlement en u hebt ze niet op de tafel van het 

Overlegcomité gelegd. Nu probeert u, na jammerlijke gevallen, uw 

verantwoordelijkheid af te schuiven. 

 

U blijft dezelfde fouten maken. In antwoord op de vorige vraag zei u 

dat u zelfs illegale criminelen die u niet uitgewezen krijgt, zonder test 

hebt vrijgelaten. Dat is een risico voor de volksgezondheid. U 

verwerpt dat absoluut en zegt niet te weten waarom zij moeten getest 

worden. Ik stel vast dat u dezelfde fouten blijft maken en echt niet 

bekommerd lijkt te zijn om de volksgezondheid. U vindt het vooral 

belangrijk dat er ongebreideld illegaal naar hier gemigreerd kan 

worden, op een onordentelijke manier. 

 

U schermt met het recht op bescherming. Daarover heb ik helemaal 

niets gezegd. Integendeel, in ons voorstel ter zake staat dat het recht 

op bescherming gegarandeerd blijft. Dat wil niet zeggen dat illegale 

immigratie op een onordentelijke manier moet worden toegelaten. U 

verwart die twee zaken. 

 

Het was onze wil om daarover te kunnen spreken in de commissie en 

om daaromtrent experts uit te nodigen. Uw fractie heeft die vraag van 

de hand gewezen, telkens met dezelfde argumenten, die totaal geen 

steek houden. Dat is echt jammer. U maakt compleet verkeerde 

keuzes en u bent echt niet bekommerd om de volksgezondheid, 

zoveel is duidelijk. U stelt andere prioriteiten. 

 

18.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Le secrétaire d'État est en charge 

du regroupement familial, mais il 

est intervenu trop tard. Par ail-

leurs, il rejette sa responsabilité 

sur ses collègues du Comité de 

concertation. 

 

Il commet à chaque fois les 

mêmes erreurs. Il va jusqu'à 

remettre en liberté des criminels 

illégaux qui n'ont pas passé de 

test covid. C'est un risque pour la 

santé publique, mais apparem-

ment le secrétaire d'État a d'autres 

priorités. 

 

Je ne conteste pas le droit à la 

protection internationale, mais la 

migration illégale débridée ne peut 

plus être tolérée. Nous aurions 

dès lors souhaité organiser un 

débat sur ce sujet en commission, 

avec des experts, mais le groupe 

politique du secrétaire d'État a 

refusé. 

 

 

18.04 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Als er een aantal vreemde 

zaken gezegd worden, dan moet ik nog voor wat verduidelijking 

zorgen. Misschien was ik nog niet duidelijk genoeg. Bij het begin van 

de coronacrisis was ik nog geen staatssecretaris, maar toen ik die 

18.04 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Au début de la crise 

sanitaire, je n'étais pas encore se-

crétaire d'État. Dès que je suis 
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functie opnam, heb ik samen met mijn diensten gezorgd voor 

voldoende maatregelen, waardoor er ook bij onze diensten wordt 

gecontroleerd op COVID-19. Op een bepaald moment zijn er 

varianten opgedoken en dan moeten we daar rekening mee houden. 

 

Er zijn stevige discussies geweest op het Overlegcomité. Het is niet 

altijd even eenvoudig, wat ik kan begrijpen. Alle partijen hebben 

immers een eigen standpunt en visie. Toch zijn we er allemaal samen 

in geslaagd om een streng inreisverbod, waaronder ook de 

aangehaalde essentiële verplaatsingen vielen, af te kondigen. Het 

was toen voor onder meer de Vlaamse minister van Onderwijs, van 

uw partij, heel moeilijk om te aanvaarden dat studiemigratie niet 

langer wordt beschouwd als een essentiële reis. Hij heeft dat ook in 

het Vlaams Parlement gezegd. 

 

U vindt dat het verbod al veel eerder had moeten zijn opgelegd. Ik wil 

zeker weten op welke manier ik alle partijen mee kan krijgen wanneer 

we die gesprekken op de volgende vergadering van het Overleg-

comité zullen voeren. Als het gaat om gevaarlijke varianten, heb ik uw 

partij dan mee om ervoor te zorgen dat essentiële verplaatsingen, 

zoals studiemigratie, niet langer kunnen, of heb ik ze niet mee? 

 

Ik wil dat graag weten. Toen we het daarnet over Actiris hadden, had 

ik ook al mijn twijfels en nu heb ik die opnieuw. Ik wil samen met alle 

partijen zo snel mogelijk uit de crisis geraken en dat zo goed mogelijk 

aanpakken. Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord, want dat zal 

maken dat ik er streng over kan waken dat gevaarlijke varianten ons 

grondgebied niet bereiken. Dat zou immers niet goed zijn voor de 

volksgezondheid. 

 

entré en fonction, mes services et 

moi-même avons veillé à prendre 

un nombre suffisant de mesures, 

avec pour conséquence qu'un 

contrôle du coronavirus est 

effectué dans nos services aussi. 

 

En dépit des vues propres de cha-

que parti, nous sommes parvenus 

au sein du Comité de concertation 

à annoncer une sévère interdiction 

d'entrée. Le ministre flamand de 

l'Enseignement a eu du mal 

d'accepter que la migration étu-

diante ne soit pas considérée 

comme un voyage essentiel. 

Mme Van Camp estime que 

l'interdiction de voyage aurait dû 

être imposée beaucoup plus tôt. 

Comment pouvons-nous obtenir la 

participation de tous les partis au 

Comité de concertation, voilà la 

question. S'il s'agit de variants 

dangereux, la N-VA convient-elle 

que les déplacements essentiels, 

comme la migration étudiante, ne 

sont plus possibles? 

 

 

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

hebt hiervoor mijn volle steun, maar het gaat wel over een 

totaalpakket van maatregelen die wij u hebben voorgelegd, waaronder 

een inzake gezinshereniging. 

 

Ik heb begrepen dat u het inreisverbod pas op tafel van het Overleg-

comité hebt gelegd, nadat er een positief geval was opgedoken en u 

niet anders meer kon. Het Overlegcomité heeft dat goedgekeurd. Ik 

begrijp uw insinuaties niet. Er is steun gevonden voor het voorstel dat 

wij al veel langer hadden geformuleerd, namelijk om na te gaan of de 

instroom van migranten bijvoorbeeld via gezinshereniging geen risico 

zou vormen, en om dat aan banden te leggen. 

 

Als er nu een inreisverbod uit risicolanden geldt, dan is dat omdat wij 

daar steun aan hebben verleend. U blijft maar dezelfde vraag stellen 

en u mag dat straks opnieuw doen, maar ik zal u steeds hetzelfde 

antwoord geven. Het is een mooie tactiek om vooral uw eigen 

verantwoordelijkheid van u af te schuiven. 

 

U bent verantwoordelijk voor die ongebreidelde instroom van migratie. 

U bent ervoor verantwoordelijk dat u illegalen vrijlaat zonder 

coronatest omdat zij weigeren die te laten afnemen, om teruggestuurd 

te worden naar het land van herkomst, omdat dat land van herkomst 

wel oordeelt dat zo'n test nodig zou zijn voor de volksgezondheid. U 

laat zulke mensen vrij in deze samenleving zonder een test af te 

nemen. U grijpt te laat in, terwijl wij effectief van bij het begin van de 

coronacrisis de signalen al hebben gegeven, zelfs al van bij uw 

aantreden. We hebben daar alle bewijzen van. U kunt proberen de 

18.05 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Je soutiendrai pleinement cette 

démarche, mais il s'agit d'un 

paquet global de mesures, dont 

une qui concerne le regroupement 

familial.  

 

Le secrétaire d'État n'a mis l'inter-

diction d'entrée sur le territoire sur 

la table qu'après qu'un cas positif 

a été décelé et lorsqu'il n'avait plus 

le choix. S'il existe une interdiction 

d'entrée en Belgique pour les 

personnes venant de pays à ris-

que, c'est parce que nous avons 

soutenu cette mesure. Je ne 

comprends pas les insinuations du 

secrétaire d'État. C'est sa tactique 

pour décliner toute responsabilité. 

Le secrétaire d'État est respon-

sable de la libération de personnes 

en séjour illégal sans test corona. 

Il intervient trop tard; Nous avons 

donné des signaux dès le début de 

la crise. La population quant à elle 

n'est pas dupe.  
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verantwoordelijkheid van u af te schuiven en elke keer tegenstellingen 

te zoeken bij netelige vragen die er absoluut niet zijn. Het feit blijft dat 

uw beleid faalt, dat u te laat ingrijpt en dat u de verantwoordelijkheid 

telkens van u probeert af te schuiven. De bevolking en wij zien dit wel 

anders. Wij zien wel wat de waarheid is. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

19 Vraag van Yoleen Van Camp aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

uitwijzing van een Turkse haatimam" (55016983C) 

19 Question de Yoleen Van Camp à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur 

"L'expulsion d'un imam turc prédicateur de haine" (55016983C) 

 

19.01  Yoleen Van Camp (N-VA): In de commissie van 26 maart 

vertelde u, in antwoord op een vraag van een collega, dat de Turkse 

haatimam dit land heeft verlaten. Hierover had ik nog een aantal extra 

vragen: 

U verwees naar het feit dat het dankzij het coachingstraject was, dat 

de Imam is vertrokken. Wanneer is die coaching exact gestart? Op 

welke exacte datum? Was dat zodra zijn bevel om het grondgebied te 

verlaten (BVG) was uitgereikt, of was dat nadat in het parlement de 

opmerking was gemaakt dat het enkel ging over een BVG zonder 

gevolg? Onze communicatie was in elk geval dat u aan fake news 

deed, aangezien u zei dat u die had uitgewezen, terwijl u louter een 

BVG had gegeven, wat op die moment ook klopte. 

 

Kan u aangeven hoeveel coachingssessies op welke data hebben 

plaatsgevonden met deze Imam, en ook hoeveel gesprekken met de 

Turkse ambassade hebben plaatsgevonden over deze man en op 

welke data dat was? Ging dat telkens enkel over die haatimam of ook 

over andere terugnames? 

 

Ik heb u de voorbije maanden heel wat dossier voor de voeten 

geworpen van illegalen die het bont hadden gemaakt, van het 

bekrassen van 40 auto's in Turnhout tot in het gezicht spuwen van 

een agente in Brussel. Telkens kwamen deze personen er vanaf met 

een BVG. Zijn in deze gevallen ook coaching trajecten opgestart? 

Indien zo, wat zijn daar de resultaten van? 

Als er een nieuwe Imam in de plaats zal komen voor deze moskee, 

wat zal gebeuren of misschien zelfs al gebeurd is, hoe zal die dan 

gescreend worden zodat het niet opnieuw iemand zal zijn die haat 

komt verspreiden? 

Zijn de voorbije maanden ook andere, buitenlandse Imams in dit land 

gecontroleerd? Indien zo, wat waren daar de resultaten? 

 

19.01 Yoleen Van Camp (N-VA): 

L'imam prêcheur de haine turc a 

quitté ce pays grâce au parcours 

d'accompagnement avec un 

coach. Quand a démarré ce par-

cours au juste? Combien de sé-

ances ont-elles eu lieu? Combien 

d'entretiens ont-ils eu lieu avec 

l'ambassade turque au sujet de 

l'imam en question ou au sujet 

d'autres réadmissions? 

 

Des parcours d'accompagnement 

ont-ils aussi été lancés à la suite 

des 40 voitures rayées à Turnhout 

et du crachat au visage d'une 

agente à Bruxelles? Avec quels 

résultats? 

 

Comment sera contrôlé le nouvel 

imam? D'autres imams étrangers 

ont-ils aussi été contrôlés au cours 

des derniers mois? Avec quels 

résultats? 

 

 

19.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Van Camp, speciaal voor mijn meest constructieve Kamerlid 

in de commissie heb ik gedacht: we gaan nog verder, we doen er nog 

eentje bij.  

 

Ik ben zeer blij dat u deze vraag stelt. Ik heb de vorige keer in de 

commissie al duidelijk gemaakt dat er de voorbije weken en maanden 

over de Turkse imam werd gecommuniceerd, ook door uw partij, 

waarbij ik zou gezegd hebben dat ik deze persoon van het grond-

gebied zou verwijderen en hem het bevel zou geven om het 

grondgebied te verlaten, maar dat er niets zou gebeuren. Ik weet ook 

hoe belangrijk u het vindt dat we de juiste informatie geven aan de 

19.02 Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Nous y sommes malgré 

tout parvenus. Le Vlaams Belang 

et la N-VA avaient pourtant affirmé 

que ce ne serait pas possible. 

 

La procédure Sefor a été lancée 

après qu'un ordre de quitter le 

territoire a été signifié. L'OE a eu 

quatre entretiens avec l'intéressé à 

propos du retour: le 24 février, le 

5 mars, le 12 mars et le 31 mars. 
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burger. Ik had gedacht, en zelfs gehoopt, dat het de dagen en weken 

na de commissievergadering misschien mogelijk was om iedereen 

goed te informeren over wat er precies is gebeurd. Helaas is dat niet 

gebeurd, maar het kan nog altijd. Het is belangrijk om de mensen de 

juiste informatie te geven. Op een aantal van de vragen die u heeft 

gesteld over de procedure zal ik antwoorden hoe we dat hebben 

aangepakt. Dat geeft mij de kans om duidelijk te maken wat we 

precies doen en erop te wijzen dat het toch gelukt is, ondanks het feit 

dat Vlaams Belang en N-VA duidelijk hadden gemaakt dat het niet 

zou kunnen.  

 

De Seforprocedure werd opgestart nadat een bevel om het 

grondgebied te verlaten werd betekend. De Dienst Vreemdelingen-

zaken had vier terugkeergesprekken met de betrokkene: op 

24 februari, 5 maart, 12 maart en 31 maart. De gesprekken zijn 

opgestart nog vooraleer de termijn van 30 dagen om het land vrijwillig 

te verlaten, was afgelopen. We zijn er dus meteen en intensief aan 

begonnen. Reeds eind januari heb ik dit dossier besproken met de 

Turkse ambassadeur. Ook in de loop van de maanden februari en 

maart zijn er nog meerdere contacten geweest tussen mijn 

kabinetsmedewerkers en de Turkse ambassade, specifiek over dit 

dossier. 

 

Ik wil benadrukken dat de manier waarop wij in het grootste respect 

op diplomatiek vlak met elkaar samenwerken, zorgt voor oplossingen 

op het terrein. Ik kan perfect iedere dag mijn spierballen rollen en 

duidelijk maken wat ik vind dat er moet gebeuren, maar op 

diplomatiek vlak, als het gaat over terugkeer, heeft men nood aan 

respectvolle relaties met landen die ook op het vlak van migratie en 

het opvangen van vluchtelingen gigantisch veel werk doen. Een land 

als Turkije vangt gigantisch veel vluchtelingen op. Ik heb al benadrukt 

dat wederzijds respect voor landen van herkomst en buurlanden van 

Europa de enige manier is om te komen tot een beter migratiebeleid 

en betere relaties op internationaal vlak.  

 

In de andere dossiers waar u naar verwijst, zijn er geen begeleidings-

trajecten opgestart. Dit project is immers nog niet grootschalig 

ontplooid. U weet ook dat dit een van mijn prioriteiten is. Ik wil er 

namelijk voor zorgen dat we de intensieve, individuele begeleiding 

kunnen realiseren. 

 

Uw volgende vraag, die vandaag niet meer aan bod zal komen, gaat 

over het extra personeel. Waarom komt dat extra personeel erbij? 

Wat is de impact van intensieve begeleiding? Moet men dan gewoon 

een papiertje met daarop een bevel geven en de boodschap om zijn 

plan te trekken? Zo geraakt men niet vooruit. Er is nood aan 

individuele begeleiding. Dat is ook de filosofie van deze regering, een 

aanklampend beleid. Wij willen mensen begeleiden, de juiste 

informatie geven en ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden 

met de beslissing die wordt genomen. 

 

Onze diensten hebben momenteel helaas niet de capaciteit voor een 

systematische begeleiding, maar de investeringen zijn gebeurd. We 

hopen dat onze diensten zo snel mogelijk zullen worden versterkt. Dat 

extra personeel zal immers het verschil maken. De laatste jaren werd 

te veel op het personeel bespaard. We kunnen dan wel zeggen dat 

we achter onze diensten staan en dat onze diensten de beste zijn van 

de wereld. Als ze echt de beste van de wereld zijn, dan investeert 

Les entretiens ont démarré avant 

même l'expiration du délai de 30 

jours pour quitter le territoire sur 

une base volontaire. 

 

J'ai discuté de ce dossier fin jan-

vier déjà avec l'ambassadeur turc. 

En février et en mars aussi, 

plusieurs contacts ont eu lieu à ce 

sujet entre les collaborateurs de 

mon cabinet et l'ambassade tur-

que. La façon dont nous coopé-

rons au niveau diplomatique en 

témoignant du plus grand respect 

mutuel permet de trouver des 

solutions. Le respect mutuel vis-à-

vis des pays d'origine et des pays 

voisins de l'Europe est le seul 

moyen de parvenir à une meilleure 

politique migratoire et à de 

meilleures relations au niveau 

international. 

 

Dans les autres dossiers, aucun 

parcours d'accompagnement n'a 

été lancé. Ce projet n'a en effet 

pas encore été déployé à grande 

échelle. 

 

J'entends oeuvrer à un accompag-

nement intensif et individuel et à 

une politique proactive. Nous 

devons, pour cela, disposer de 

suffisamment de personnel, dans 

lequel nous devons investir. Nous 

devons prévoir du personnel en 

quantité suffisante pour traiter les 

dossiers et assurer le suivi des 

ordres de quitter le territoire. Nous 

devons également mettre en place 

des processus numériques de 

manière à disposer de l'ensemble 

des chiffres et informations et à 

pouvoir réagir immédiatement en 

cas de problèmes. 

 

Pour les demandes de permis uni-

que pour les ministres du culte, le 

screening est effectué par les ser-

vices de sécurité. Les demandes 

de ce type sont destinées au 

ministre de la Justice. 

 

Lorsque mes services ont con-

naissance de problèmes touchant 

à l'ordre public ou à la sécurité 

nationale, ils doivent en tenir 

compte lorsqu'il s'agit de décider 
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men in hen. Dan zorgt men ervoor dat er voldoende personeel is om 

dossiers te behandelen. Dan zorgt men ervoor dat ze niet worden 

geconfronteerd met 24.000 bevelen om het grondgebied te verlaten, 

terwijl er onvoldoende personeel is om daarvan werk te maken. Dan 

zorgt men ervoor dat er digitale processen zijn, over alle asieldiensten 

heen, die ervoor kunnen zorgen dat we alle informatie en cijfers 

hebben om meteen te kunnen inspelen op de problemen die er zijn. 

 

De screening in het kader van nieuwe aanvragen tot verblijf van 

bedienaars van erediensten is een aanvraag gecombineerde 

vergunning. Daarover hebt u mij ook nog een vraag gesteld. Dat 

wordt door de veiligheidsdiensten gedaan. Ik denk dat u dat ook weet. 

Als u vragen hebt over de bedienaars van erediensten, stel ik voor dat 

u de vraag richt tot de minister van Justitie die daarvoor bevoegd is.  

 

Wanneer mijn diensten informatie ontvangen dat er problemen van 

openbare orde of nationale veiligheid zouden zijn, is het duidelijk dat 

zij daarmee uiteraard rekening moeten houden bij het al dan niet 

afleveren van de toestemming om naar België te komen. Dat is van 

groot belang. Ik heb dat benadrukt. Het is niet altijd even gemakkelijk 

om iemand het land uit te zetten die hier niet mag zijn, iemand die aan 

hate speech doet, iemand die uitspraken doet die homofoob zijn. Ik 

hoop dat we allemaal van mening zijn dat die hier niet horen. 

 

Het is niet gemakkelijk, maar we moeten er alles aan doen en iedere 

keer het duidelijke signaal geven dat mensen die hier haat komen 

zaaien, die uitspraken doen die hier niet horen, hier geen plaats 

hebben. Wij bouwen elke dag aan een samenleving waarin ook de 

kinderen van Ben Segers, die ik daarnet in beeld zag, de ruimte 

hebben om op te groeien in de samenleving zoals wij die willen. Ik wil 

iedereen die hier aan dit proces heeft meegewerkt bedanken. Ik hoop 

dat u ze ook bedankt. Ik kijk uit, zoals altijd, naar wat er op de sociale 

media gebeurt, want die wereld is soms wel een beetje vreemd. 

 

de délivrer ou non une autorisation 

de se rendre en Belgique. Il n'est 

pas toujours aisé d'expulser une 

personne qui se rend coupable de 

discours haineux ou de propos 

homophobes. Les personnes de 

ce genre n'ont pas leur place dans 

notre pays. 

 

 

19.03  Yoleen Van Camp (N-VA): U valt volledig door de mand met 

die data. Tijdens de vorige commissievergadering toeterde u dat het 

fake news was en dat u de imam wel degelijk had uitgewezen. Door 

de data op te vragen, weten we dat u eind januari in kranten en 

andere media heel duidelijk communiceerde dat u de imam die opriep 

tot homohaat, had uitgewezen. Dat was uw eerste leugen. Die 

persoon had enkel een bevel om het grondgebied te verlaten. U hebt 

toen geen enkel traject opgestart om hem ook effectief uit te wijzen. 

 

Toen wij u hier begin februari vragen over stelden, had u nog steeds 

geen traject opgestart om effectief gevolg te geven aan het bevel om 

het grondgebied te verlaten. Pas na parlementaire druk hebt u eind 

februari stappen ondernomen. U valt nu wel helemaal door de mand, 

des te meer aangezien u de vorige commissievergadering nog een 

rechtzetting eiste en onderstreepte dat u resultaten boekt met uw 

coachingtraject. 

 

Dat traject blijkt u niet toe te passen op illegalen die auto's bekrassen, 

agenten bespuwen of mensen met een hakbijl bewerken. Voor dat 

soort ernstige feiten vond u een coachingtraject niet aangewezen. 

Maar is het prediken van homohaat dan niet ernstig genoeg dat er 

daarvoor wel coaching wordt opgestart? U bent niet echt consequent. 

U rijgt de losse eindjes aan elkaar en uit de gegevens blijkt duidelijk 

dat u pas hebt gereageerd tegen die haatpredikende imam na 

19.03 Yoleen Van Camp (N-VA): 

Ces dates montrent le secrétaire 

d'État sous son vrai jour. Fin 

janvier, il indiquait que l'imam qui 

avait appelé à l'homophobie avait 

été expulsé. Premier mensonge. 

Cette personne n'avait reçu qu'un 

ordre de quitter le territoire. Ce 

n'est qu'à la fin février, sous la 

pression parlementaire, que le 

secrétaire d'État a pris des 

mesures.  

 

Il apparaît aujourd'hui qu'il n'ap-

plique pas le trajet de coaching 

aux étrangers en séjour illégal qui 

vandalisent des véhicules, cra-

chent sur des policiers ou agres-

sent des personnes à coups de 

machette. Il accumule les appro-

ximations. Je suis néanmoins ra-

vie que cet imam ait finalement été 

expulsé. 
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parlementaire druk. Dat neemt niet weg dat ik blij ben dat hij het land 

is uitgezet. 

 

Nogmaals, u valt door de mand, dus uw vraag om een rechtzetting 

slaat op niets. Uit alle gegevens blijkt dat wij het in onze boodschap-

pen op de sociale media wel bij het rechte eind hadden. Ik weiger dus 

iets recht te zetten, wel integendeel, ik zal nog een bericht delen met 

daarin de informatie over wanneer het traject precies is gestart, en dat 

namens het Parlement, en niet op uw vraag. U neemt namelijk uw 

verantwoordelijkheid niet wanneer illegalen en asielzoekers hier rel 

komen schoppen. 

 

La demande d'une rectification est 

sans objet. Nos messages diffu-

sés sur les médias sociaux 

disaient la vérité. Je partagerai en-

core un message mentionnant la 

date exacte à laquelle le trajet a 

débuté. Le secrétaire d'État n'as-

sume pas ses responsabilités 

lorsque des étrangers en séjour 

illégal et des demandeurs d'asile 

déclenchent des émeutes dans le 

pays. 

 

19.04 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Als in een bericht op de 

sociale media de nodige informatie wordt verspreid, dan ben ik daar 

altijd zeer tevreden mee. Het is goed dat zoiets gebeurt. Ik wil mij er 

wel van verzekeren dat dat op de juiste manier gebeurt. Voor alle 

duidelijkheid, de Seforprocedure is opgestart meteen na de 

bekendmaking van het bevel om het grondgebied te verlaten. U kunt 

daar uw eigen creatieve conclusies uit trekken. U mag zelfs zeggen 

dat die procedure te danken was aan het werk van de oppositie. Ik wil 

u wel meegeven dat ik in berichten op Facebook, van partijgenoten 

van u, heb gelezen dat het misschien wel bedenkelijk was dat iemand 

het land werd uitgestuurd na homofobe uitspraken. 

 

Ik heb hier al veel bochten gezien en vandaag hebben we zowat heel 

het circuit van Francorchamps gehad, maar op een bepaald moment 

moet men wel tot de juiste conclusie komen. 

 

Laten we echter eindigen met een positieve noot, morgen zitten we 

allemaal op een terras een pint te drinken. Ik wens het u toe, 

mevrouw Van Camp. We kunnen dan blij zijn dat we in dit verhaal op 

een respectvolle manier, zonder te roepen, tot een eindresultaat 

konden komen waarover wij allemaal zeer tevreden kunnen zijn. Als 

we zo verder werken en onze diensten eindelijk het respect en de 

middelen geven die ze verdienen, dan zijn we tot zeer mooie zaken in 

staat. 

 

Mevrouw Van Camp, gezondheid, drink er een glas op. Ik zal dat zelf 

ook doen. Ik dank u voor de pertinente vraag, want het was goed om 

hier de puntjes op de i te kunnen zetten. U kunt mij trouwens altijd 

uitnodigen voor een discussie op een terras. 

 

19.04  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Je souhaite simplement 

m'assurer que l'information est 

diffusée correctement. La pro-

cédure Sefor a débuté dès la 

notification de l'ordre de quitter le 

territoire. Libre à Mme Van Camp 

d'en tirer des conclusions person-

nelles créatives. Elle peut même 

affirmer que cette procédure est le 

fruit du travail mené par l'op-

position. Dans des messages pos-

tés sur Facebook par des mem-

bres de son parti, j'ai lu qu'il est 

peut-être douteux d'expulser une 

personne pour des propos 

homophobes!  

 

J'ai assisté à de nombreux revire-

ments ici, mais à un moment don-

né, il faut parvenir à la bonne 

conclusion. 

 

Nous pouvons nous réjouir d'avoir 

pu, dans le respect et sans haus-

ser le ton, obtenir un résultat final 

dont nous pouvons tous être très 

satisfaits. Si nous maintenons 

cette façon de procéder et que 

nous accordons enfin à nos ser-

vices le respect et les moyens 

qu'ils méritent, nous pourrons 

réaliser de très bonnes choses. 

 

De voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, dat overstijgt de gewone commissiewerkzaamheden. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.16 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 17 h 16. 

 

  

 


