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De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door de heer Ortwin 

Depoortere. 

La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 22 et présidée par M. Ortwin Depoortere. 

 

01 Samengevoegde vragen van 

- Anneleen Van Bossuyt aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het inreisverbod 

voor buitenlandse partners" (55019737C) 

- Evita Willaert aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De interpretatie van 

een "dwingende humanitaire reden" bij een inreisverbod" (55019872C) 

01 Questions jointes de 

- Anneleen Van Bossuyt à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'interdiction 

d'entrée sur le territoire pour les partenaires étrangers" (55019737C) 

- Evita Willaert à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "L'interprétation des 

"motifs humanitaires impératifs" en cas d'interdiction d'accès" (55019872C) 

 

01.01  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag gaat over het bezoeken voor 

mensen in een duurzame relatie. De coronacrisis heeft lange tijd 

zwaar gewogen op koppels met een langeafstandsrelatie. Duizenden 

koppels konden elkaar niet zien omdat de grenzen gesloten waren of 

omdat ze ongehuwd waren. 

 

Sinds 1 september 2020 heeft België een versoepeling ingevoerd 

voor de betrokkenen. Er werd met name beslist dat buitenlandse 

partners opnieuw de grens mochten oversteken om hun geliefde te 

zien, zolang zij een bewijs van een duurzame, stabiele relatie konden 

afleveren. Sindsdien werd reizen in het kader van een duurzame en 

stabiele relatie gedefinieerd als een essentiële verplaatsing. 

 

Nu blijkt echter dat de regels opnieuw zijn veranderd. Als de partner 

met wie iemand een duurzame en stabiele relatie heeft in een 

hoogrisicoland woont en dus niet feitelijk samenwoont, geldt plots het 

principe niet meer dat die reis een essentiële verplaatsing is. Voor 

velen is dat opnieuw een zware klap. Ik krijg daar heel veel mails over 

en u ongetwijfeld ook, naar ik veronderstel. 

 

Daarom zou ik u graag de hiernavolgende vragen willen stellen. 

 

Ten eerste, bent u zich bewust van de problematiek? 

 

Ten tweede, waarom is de maatregel ingevoerd?  

01.01  Anneleen Van Bossuyt 

(N-VA): Durant la crise du corona-

virus, les couples qui avaient une 

relation longue distance ne 

pouvaient pas se voir parce que 

les frontières étaient fermées ou 

parce qu'ils n'étaient pas mariés. 

Depuis le 1er septembre 2020, les 

partenaires résidant à l'étranger 

qui peuvent prouver une relation 

durable et stable, peuvent de 

nouveau passer la frontière, leurs 

trajets étant dès lors considérés 

comme des déplacements 

essentiels. Il s'avère à présent que 

les règles ont de nouveau changé. 

Lorsque le partenaire vit dans un 

pays où le risque est très élevé, le 

trajet n'est plus considéré comme 

un déplacement essentiel lorsque 

le couple ne cohabite pas de fait 

en Belgique. 

 

Le secrétaire d'État est-il conscient 

de ce problème? Pourquoi cette 

mesure a-t-elle été introduite? 
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Ten derde, waarom wordt onderscheid gemaakt tussen feitelijk 

samenwonende partners en feitelijk niet-samenwonende partners die 

evenwel in een even duurzame relatie zitten? 

 

Ten vierde, zijn er plannen om aan die regeling een wijziging aan te 

brengen? 

 

Pourquoi opérer une distinction 

entre les partenaires qui 

cohabitent de fait et les autres? 

Est-il prévu de modifier cette 

mesure? 

 

01.02  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de staatssecretaris, mijn vraag is enigszins anders dan de vraag van 

mevrouw Van Bossuyt, maar ze is er zeker aan gerelateerd. 

 

Bij mij gaat het om even schrijnende situaties. 

 

Er is, enerzijds, het generieke inreisverbod voor niet-essentiële reizen 

voor niet-EU-burgers, waarbij er een uitzondering is om humanitaire 

redenen. Dat gaat om dwingende medische redenen, de voortzetting 

van een dringende medische behandeling en het verlenen van 

bijstand of zorg aan een oudere minderjarige gehandicapte of een 

kwetsbare persoon. Anderzijds zijn er ook landen met een heel hoog 

risico waarvoor ook nog een uitzondering kan gelden. Een uitzon-

dering die is ingebouwd, zijn de dwingende humanitaire redenen. Een 

attest van dwingende humanitaire redenen moet worden uitgereikt 

door de Belgische diplomatieke of consulaire post en worden 

goedgekeurd door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Ik had in eerste instantie mijn vraag dan ook aan minister Wilmès 

gesteld. Mijn vraag is echter naar u doorverwezen. 

 

Concreet ben ik met de situatie in contact gekomen door de 

schoonbroer van een kennis van mij. Die nog jonge man is palliatief, 

woont in België maar is afkomstig uit Zuid-Afrika. Zijn ouders zouden 

graag naar België komen om afscheid te nemen van hun zoon en 

hem bij te staan. Een heel menselijke vraag, lijkt mij. Zij hebben die 

vraag gesteld aan het consulaat en botsten daar voortdurend op een 

njet. Ze hebben verschillende zaken voorgelegd, naar de website van 

Buitenlandse Zaken verwezen en met verschillende ministers – ook 

met u, begreep ik – contact opgenomen. Mijn kennis heeft mij 

uiteindelijk laten weten dat hun vraag dan toch ingewilligd zal worden, 

maar wilde toch graag dat ik u deze vraag alsnog stelde, omdat ze 

natuurlijk een enorme lijdensweg achter de rug heeft. 

 

Mijn vraag is of u wat meer uitleg kunt geven bij die dwingende 

humanitaire redenen zoals geformuleerd in artikel 21, § 2, van het 

ministerieel besluit. Hoe moet dat geïnterpreteerd worden? Bij de 

toegestane reizen om humanitaire redenen in bijlage 3 staat "bijstand 

of zorg verlenen", waar ik zonet al naar verwezen heb. Klopt het dat 

een persoon in palliatieve fase onder de categorie kwetsbare 

personen valt? Het is wel cynisch dat als de persoon overlijdt, de 

ouders wel zouden mogen afreizen, maar niet om afscheid te nemen 

van hun palliatief kind. 

 

Op welke manier kan ervoor gezorgd worden dat mensen in dergelijke 

situaties toestemming krijgen voor een uitzondering op dat 

inreisverbod? Kan er bezwaar worden aangetekend tegen zo'n 

beslissing van een consulaat? Welke instructies krijgen ambassades 

om deze regel te interpreteren? Kan daar verduidelijking in komen? 

 

01.02  Evita Willaert (Ecolo-

Groen): Pour l'instant, les voyages 

non essentiels vers l'Union euro-

péenne sont toujours interdits aux 

ressortissants extra-européens. 

Une exception est toutefois possi-

ble pour des motifs humanitaires 

telles que des raisons médicales 

impérieuses, la poursuite d'un 

traitement médical urgent ou le fait 

de porter assistance ou de dispen-

ser des soins. Les voyageurs en 

provenance de pays où le risque 

est très élevé doivent être en 

possession d'une attestation de 

raison humanitaire impérative, 

délivrée par le poste diplomatique 

ou consulaire belge et approuvée 

par l'Office des étrangers. 

 

Le secrétaire d'État peut-il fournir 

des précisions à propos de ces 

raisons humanitaires impératives? 

Parmi les raisons humanitaires 

autorisées, on trouve la fourniture 

d'une assistance ou de soins à 

des personnes vulnérables. Un 

patient nécessitant des soins 

palliatifs peut-il être considéré 

comme une personne vulnérable? 

 

Un recours est-il possible à l'égard 

de la décision d'un consulat? 

Quelles sont les instructions 

données aux ambassades? 
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Tot slot wil ik nog even aansluiten bij wat collega Van Bossuyt zei. Ik 

kwam gisteren in contact met een gelijkaardige situatie van een jong 

koppel dat sinds 2017 samen is, mensen met een langdurige relatie 

dus. Het meisje is ook palliatief en is nu, op 12 juli, bij urgentie uit 

Mexico naar België moeten overkomen. Haar partner zou heel graag 

kunnen overkomen, en de tijd dringt echt. Ook zij hebben de vraag 

gesteld en hebben een nee gekregen. Het is weliswaar een iets 

andere situatie omdat deze mensen niet feitelijk samenwonen, maar 

ze hebben wel een duurzame relatie. Zij ligt nu in het UZ, vanavond 

staat het vliegtuig bij wijze van spreken klaar voor die partner om over 

te komen, maar hij mag niet. Ik wou dit onder uw aandacht brengen, 

mijnheer de staatssecretaris, omdat dit ontzettend schrijnende 

situaties zijn. Eén daarvan is al verholpen, maar ik denk dat we toch 

moeten bekijken hoe we zulke situaties kunnen vermijden. 

 

01.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

collega's, de covidpandemie heeft op persoonlijk vlak een zware tol 

geëist, maar ook nu nog is de tol zwaar, zowel in België als in andere 

landen. Daarmee trap ik uiteraard een open deur in. Velen onder ons 

zijn getroffen door de maatregelen, die ons beletten om geliefden, 

familieleden en vrienden te ontmoeten op de wijze die voor deze 

gezondheidscrisis gangbaar was. Deze beperkingen werden collectief 

ingevoerd door de verschillende betrokken overheden van het land. 

Ze zijn niet leuk, dat weten we allemaal. Ik hoop echter dat we ook 

allemaal beseffen dat ze noodzakelijk zijn om onze maatschappij te 

beschermen.  

 

Mevrouw Van Bossuyt, voor internationale reizen is er sinds 

1 september terecht een correctie ingevoerd, reizen naar België van 

niet-Europese partners in een duurzame relatie worden nu als 

essentiële verplaatsing erkend. Deze regel is niet veranderd en 

langeafstandskoppels maken er ook elke dag gebruik van.  

 

Wel is er ondertussen een nieuw probleem opgedoken, met name dat 

van de gevaarlijke covidvarianten die zich sneller verspreiden en 

besmettelijker zijn. Voor een beperkt aantal landen waar deze 

varianten woeden wordt er tijdelijk een strikter inreisverbod 

gehanteerd, om de invoer van de variant zo goed mogelijk tegen te 

gaan. De motivering daarvoor is de bescherming van de volks-

gezondheid. Deze regels gelden overigens niet alleen voor koppels, 

maar ook voor studiemigratie, gezinshereniging en arbeidsmigratie. 

Het is dus een zeer strenge beperking van de mogelijkheden die in 

normale omstandigheden bestaan. Met de varianten van vandaag 

moeten we helaas in de eerste plaats aan de volksgezondheid 

denken. 

 

Ik verduidelijk graag dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis 

van de nationaliteit van personen. Het criterium is of men zich in de 

voorbije veertien dagen op het grondgebied bevond van een land dat 

als een hoogrisicozone is aangemerkt. Vanuit zo'n land mag men zich 

niet rechtstreeks of onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied 

verplaatsen.  

 

Deze regeling is tijdelijk, proportioneel en wordt wekelijks 

geëvalueerd. We hebben daar zelf voor gezorgd, ik heb er zelf de 

nadruk op gelegd. Het is immers een heel strenge beperking van de 

bestaande mogelijkheden. Zo streng zijn kan men zich alleen 

veroorloven mits een wekelijkse opvolging, waarbij men op basis van 

01.03  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Nous nous rendons compte 

que les limitations de voyage 

imposées ont de lourdes consé-

quences pour les amants, les 

proches et les amis qui veulent se 

rencontrer, mais ces mesures 

étaient malheureusement néces-

saires pour protéger la santé 

publique.  

 

Depuis le 1er septembre 2020, les 

voyages vers la Belgique de 

partenaires non européens entre-

tenant une relation durable sont en 

effet considérés comme des 

déplacements essentiels. Il est 

vrai qu'entre-temps, une interdic-

tion d'entrée plus stricte est 

appliquée pour un nombre 

restreint de pays, dans lesquels 

des variants dangereux du corona-

virus circulent. Ces règles plus 

strictes ne s'appliquent pas seule-

ment aux couples, mais égale-

ment à la migration étudiante, au 

regroupement familial et à la 

migration de travail.  

 

Dans ce contexte, aucune distinc-

tion n'est établie sur la base de la 

nationalité. Le seul critère consiste 

dans le fait de s'être trouvé, dans 

la quinzaine précédant l'arrivée en 

Belgique, sur le territoire d'un pays 

à très grand risque. Voilà le seul 

critère. Cette mesure est tempo-

raire et proportionnelle et elle est 

évaluée toutes les semaines. Sur 

la base des chiffres, nous 

examinons alors pour quels pays 

la mesure doit rester d'application.  
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de cijfers bekijkt welke landen al dan niet nog onder de regeling 

dienen te vallen. Enkel de landen waarvoor dit strikt noodzakelijk is, 

omdat het er objectief zeer slecht gaat, worden op de lijst geplaatst. 

Op dit inreisverbod bestaat slechts een handvol uitzonderingen, onder 

meer voor het kerngezin van een Belg die samenwoont met een niet-

Belgische partner. 

 

De lijst is variabel. Om u een idee te geven, vandaag staan er een 

twintigtal landen op de lijst. Twee weken geleden waren het er nog 27. 

Malawi is vandaag ook op de lijst gekomen. Continue evaluatie is 

nodig om  ervoor te zorgen dat onze strenge maatregelen zo veel 

mogelijk goedgekeurd en nageleefd worden. 

 

Mevrouw Willaert, in het individuele geval waarnaar u verwijst, was de 

vraag van de familie wel gerechtvaardigd. Ik heb geoordeeld dat deze 

zaak, gelet op de uitzonderlijke en bijzonder harde situatie van de 

betrokken familie, onder de uitzondering valt om dwingende 

humanitaire redenen, zoals gedefinieerd in artikel 21, § 2, van het 

ministerieel besluit. Het bestaan van dit mechanisme is belangrijk, 

omdat het ons de mogelijkheid geeft om in dwingende humanitaire 

omstandigheden toch anders te handelen. Die manoeuvreerruimte 

moet er zijn en ze werd in dezen terecht toegepast. 

 

Ik geef ook graag wat meer duiding bij de twee verschillende 

uitzonderingen wegens humanitaire redenen die in het ministerieel 

besluit staan. Wanneer men zich in een rode zone bevindt, buiten de 

Europese Unie, kan men enkel reizen om essentiële redenen, zoals 

gedefinieerd in bijlage 3 van het ministeriële besluit inzake covid. De 

lijst bevat een uitzondering voor reizen om humanitaire redenen, met 

inbegrip van reizen om bijstand of om zorg te verlenen. 

 

Ook voor hoogrisicolanden bestaat er een uitzondering, maar alleen 

voor de meest prangende zaken. Vandaar ook de term dwingend 

humanitaire redenen. De lat ligt daarbij duidelijk hoger dan voor reizen 

uit een derde land dat niet bij de hoogrisicogebieden is ingedeeld. Het 

moet gaan om situaties die werkelijk zorgwekkend of dringend zijn, 

waarbij er sprake is van onmenselijke levensomstandigheden of 

levensgevaar. 

 

De ambassades en consulaten hebben een instructie gekregen voor 

de correcte toepassing van deze uitzondering, waarvan het voorbeeld 

dat u aanhaalde dus een toepassing is. De eigenlijke beslissing wordt 

genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken, die ook waakt over de 

eenvormige en correcte toepassing. Elk geval wordt individueel 

beoordeeld 

 

Il n'existe que quelques exceptions 

à l'interdiction d'entrée, entre 

autres pour la famille nucléaire 

d'un Belge qui cohabite avec un 

partenaire non belge. 

 

Aujourd'hui, 20 pays figurent sur la 

liste, alors qu'il y a deux semaines, 

ils étaient encore 27. Il existe 

toutefois une certaine marge de 

manœuvre en cas de circon-

stances humanitaires impé-ratives, 

par exemple lorsqu'une famille se 

trouve dans une situation 

exceptionnelle et très dramatique. 

Dans de tels cas, nous devons, à 

très juste titre, être en mesure 

d'offrir une solution humaine. 

 

L'arrêté ministériel en question 

contient deux exceptions pour des 

motifs humanitaires. Lorsqu'on se 

trouve dans une zone rouge située 

en dehors de l'Union européenne, 

uniquement les voyages es-

sentiels, dont ceux pour des motifs 

humanitaires, sont admis. Cela 

vaut donc également pour fournir 

une assistance ou des soins. 

L'annexe 3 à l'arrêté ministériel 

contient des précisions à ce sujet. 

 

Pour les pays présentant un risque 

très élevé, l'exception à 

l'interdiction de voyager est limitée 

aux cas les plus urgents. C'est 

pourquoi on parle de "raisons 

humanitaires impératives": il s'agit 

de situations réellement préoccu-

pantes ou urgentes, dans les-

quelles il est question de 

conditions de vie inhumaines ou 

même d'un danger de mort. 

 

Les ambassades et les consulats 

ont reçu une instruction concer-

nant l'application correcte de la 

réglementation, mais la décision 

même est prise par l'Office des 

étrangers. Chaque cas est évalué 

individuellement. 

 

01.04  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, 

het is zeker terecht dat de volksgezondheid vooropstaat. Wij moeten 

waakzaam zijn voor mogelijke varianten, maar wij moeten er 

evenzeer waakzaam voor zijn dat de beperkingen op onze vrijheden 

beperkt zijn in de tijd. U hebt nu benadrukt dat dat het geval is en dat 

er wekelijks een update van de landen met een heel hoog risico 

01.04  Anneleen Van Bossuyt 

(N-VA): Nous devons être vigilants 

face au danger que représentent 

les variants du virus, mais nous 

devons également être vigilants 

face aux restrictions de notre 
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gebeurt. Ik pleit ervoor dat daarin zeer kort op de bal wordt gespeeld, 

want voor heel veel mensen is het een heel moeilijke periode die wij 

achter de rug hebben en iedereen wil zijn geliefden zo snel mogelijk 

terugzien. Kort op de bal spelen blijft dus zeker de boodschap. 

 

liberté. C'est pourquoi il est bon 

que la situation soit évaluée 

chaque semaine, afin que les 

couples puissent se revoir le plus 

rapidement possible. Le mot 

d'ordre est de réagir rapidement! 

 

01.05  Evita Willaert (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, 

wie mij kent – wij kennen elkaar echter niet goed – weet dat ik de 

eerste ben die het heel belangrijk vindt om supervoorzichtig te zijn op 

het vlak van de bestrijding van corona. Ik heb er alle begrip voor dat 

het moeilijk ligt, maar sommige dingen moeten wij echt doen om 

ervoor te zorgen dat er geen slachtoffers vallen. Daar gaat het ook 

over.  

 

Ik stel mij echter wel wat vragen bij de weg die ter zake werd 

bewandeld. Eerst kregen die mensen verschillende keren een neen te 

horen, maar door u en alle ministers aan te schrijven, is er daarin een 

verandering gekomen. Ik heb mailtjes waarin mensen zeggen dat zij 

al een maand met de ambassade aan het communiceren zijn, maar 

dat de antwoorden die zij telkens kregen zo bot waren dat zij niet 

anders konden dan huilen. Dat staat letterlijk in dat mailtje. Volgens 

de ambassade gaat het niet om een humanitaire reden: een 

humanitaire reden betreft een medische behandeling die 

levensnoodzakelijk is, wat duidelijk niet het geval is.  

 

Daar maak ik mij zorgen over. Er zijn immers mensen die niet de 

reflex zullen hebben om alle ministers aan te schrijven, dus ik hoop 

dat u deze zaak aangrijpt om nog eens duidelijk het onderscheid te 

maken met iemand die palliatief is en van wie de ouders – 

familieleden in de eerste graad – nog op bezoek willen komen om 

afscheid te nemen en ook met het andere geval dat waarschijnlijk 

heel recent nog tot bij u is gekomen. Dat gaat namelijk ook over een 

langdurige relatie sinds 2017 tussen een meisje dat palliatief is en in 

het Gentse UZ ligt en haar vriend die naar België wil komen om 

afscheid van haar te nemen. Ik hoop dat u dat nader bekijkt en dat de 

problematiek wat algemener kan worden aangepakt, ook al heb ik 

begrip voor het feit dat zulke zaken individueel behandeld moeten 

worden. Ik denk echter toch dat mensen vriendelijk behandeld 

moeten worden en dat er met heel veel mededogen naar zulke 

situaties moet worden gekeken. 

 

Een verlies is sowieso pijnlijk, maar als mensen geen afscheid 

kunnen nemen, dan dragen zij dat mee voor de rest van hun leven. Ik 

wil u vragen om, als het kan, nog eens goed na te gaan dat iedereen 

op de juiste manier op de hoogte wordt gesteld. Dat zou een goede 

zaak zijn, gezien de reacties die ik heb gekregen. Ik dank u alvast 

voor die menselijkheid. 

 

01.05  Evita Willaert (Ecolo-

Groen): Nous devons en effet tout 

faire pour éviter de nouvelles 

victimes du coronavirus. Je me 

pose toutefois des questions sur la 

façon dont est gérée la situation. 

J'ai été informée d'un cas où après 

s'être adressées au secrétaire 

d'État et à un certain nombre de 

ministres, des personnes se sont 

soudain vu accorder une 

exception à l'interdiction d'accès, 

ce que l'ambassade leur avait 

d'abord refusé. Tout le monde n'a 

toutefois pas le réflexe de prendre 

contact avec des ministres. Je 

conçois également que de tels 

dossiers doivent souvent être 

examinés au cas par cas, mais 

toute personne doit être traitée en 

toute circonstance avec bien-

veillance et beaucoup d'empathie. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

02 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

Afghaanse tolken" (55019928C) 

02 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

interprètes afghans" (55019928C) 

 

02.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, dank u om de 02.01  Theo Francken (N-VA): Le 



 16/07/2021 CRIV 55 COM 559 

 

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

 

6 

commissie toch nog samen te roepen. Mijnheer de staatssecretaris, ik 

dank u ook voor uw aanwezigheid. U hebt zich op zeer korte termijn 

vrijgemaakt, ook al hebt u het ongetwijfeld zeer druk. Ik apprecieer 

dat ten zeerste. 

 

Mjnheer de staatssecretaris, ik las vanmorgen bij Belga dat de 

Amerikanen eraan denken om 20.000 Afghaanse tolken en helpers 

van het Amerikaanse leger met humanitaire visa toegang tot 

Amerikaans grondgebied te verschaffen. Met hun familie erbij zou het 

potentieel over een groep van 100.000 mensen kunnen gaan. Dat is 

natuurlijk gigantisch. Ik heb mevrouw Dedonder hierover onder-

vraagd. Zij zei dat het voor België over minder dan 30 personen zou 

gaan. Intussen zou hier een familie met drie leden zijn aangekomen. 

Hebt u daar meer informatie over? 

 

Ik heb vanuit de NAVO ook altijd mee mijn schouders onder het 

project gezet. Het is mijns inziens namelijk essentieel voor 

toekomstige operaties om geloofwaardig te zijn voor wie de westerse 

landen wil helpen. Dat is niet evident in het Midden-Oosten, Azië of de 

Sahel. Wij moeten dan ook het goede voorbeeld geven. Wij hebben 

dat in het verleden vaak niet gedaan. Daarom denk ik dat men dat 

vanuit strategisch oogpunt gewoon moet doen. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, ik had graag een stand van zaken 

gekregen. 

 

retrait de collaborateurs locaux 

après qu'il soit mis fin à des 

opérations militaires dans des 

zones de conflit est aussi impor-

tant dans l'optique de futures 

opérations.  

 

Où en est-on en ce qui concerne 

les interprètes afghans qui 

viendraient en Belgique munis 

d'un visa humanitaire? 

 

02.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

voorafgaandelijk wil ik nog even terugkeren op de vraag van mevrouw 

Willaert. Men fluistert hier in mijn oor dat het door haar aangehaalde 

geval geregeld is. Zij heeft alleszins pertinente opmerkingen gemaakt 

dat een humane kijk in dergelijke gevallen noodzakelijk is. Wellicht 

speelt mee bij de diplomatieke posten dat alles snel snel moet 

gebeuren, zodat ze niet altijd op de juiste manier reageren bij zulke 

vragen. Ik ben in elk geval blij dat sommigen de weg vinden, maar het 

klopt dat niet iedereen altijd de weg vindt en dat de politiek voor de 

wegen moet zorgen. 

 

Ik kom tot uw vraag, mijnheer Francken. Vooreerst, ik vind het maar 

normaal dat ik hier aanwezig ben, ook al is dat vandaag niet evident, 

gelet op de hongerstakingen. Overigens, voor de burgemeesters die 

met overstromingen te kampen hebben, is het evenmin gemakkelijk. 

Maar goed, dat neemt niet weg dat ik blij ben met uw waardering. Er 

wordt van ons verwacht om in het Parlement aanwezig en actief te 

zijn. Dat is de logica zelf. Op mijn beurt waardeer ik de aanwezigheid 

van de parlementsleden, digitaal of niet, in de commissie. 

 

Mijnheer Francken, het klopt dat het gaat over slechts één familie van 

drie personen die in dat kader een visum heeft ontvangen. Defensie 

heeft die familie begeleid tijdens de visumaanvraag, tijdens de reis, 

tijdens de indiening van het verzoek om internationale bescherming in 

België en bij het verblijf in België. De kosten die in dat kader gemaakt 

zijn, moet u opvragen bij collega-minister Dedonder, omdat Defensie 

voor die kosten instaat en de juiste ondersteuning verleent, wat ik een 

goede zaak vind. 

 

Voor Amerika gaat het om 20.000 personen, de inzet voor de 

Amerikanen is uiteraard van een andere orde. Voor België is dat niet 

het geval. Op het ogenblik zijn er via Defensie geen andere vragen 

02.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Concernant la délivrance 

de visas humanitaires à des 

collaborateurs afghans, cela n'a 

concerné jusqu'ici qu'une seule 

famille de trois personnes. La 

Défense a accompagné ces 

personnes pendant tout le 

processus et supporte les frais. Le 

nombre de dossiers entrant en 

ligne de compte pour un visa 

humanitaire n'est évidemment en 

rien comparable dans notre pays 

et aux États-Unis. Nous n'avons 

pas encore reçu d'autres 

demandes jusqu'ici mais, si tel 

était le cas, nous les examinerons 

positivement. 
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aan mijn diensten voorgelegd. Mochten die vragen toch komen, dan 

zullen wij die zeker bekijken. Ik kan u alleen maar meegeven dat wij, 

gezien de uitzonderlijke inspanningen van de Afghanen, ook voor 

onze militairen in Afghanistan, zulke aanvragen zeer positief zullen 

benaderen. 

 

02.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt 

voor uw antwoord. U zegt dat het om één gezin van drie personen 

gaat. Ik hoop dat zij het hier goed stellen; dat meen ik oprecht vanuit 

het diepst van mijn hart. Ik denk dat het the right thing to do was en is 

en dat Defensie dat inderdaad verder moet opvolgen. 

 

De aanvragers komen naar hier met een humanitair visum, maar ik 

neem aan dat zij vervolgens naar de asieldiensten gaan. Moeten zij 

een asielaanvraag indienen, of volstaat een humanitair visum? Welke 

is juist de technische procedure? 

 

02.03  Theo Francken (N-VA): 

Vont-ils ensuite introduire une 

demande d'asile? 

 

02.04 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer Francken, zij krijgen 

een humanitair visum, maar een asielaanvraag voor het verkrijgen 

van internationale bescherming is van een hoger statuut. Wellicht 

zullen zij dus asiel aanvragen, maar ik kan hen dat niet verplichten. 

Het is wel het logisch gevolg dat eraan gekoppeld zou moeten zijn. 

 

02.04  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: La protection internationale 

offre un meilleur statut. Il est donc 

logique qu'ils introduisent une 

demande en ce sens.  

 

02.05  Theo Francken (N-VA): Ja, inderdaad. Goed, dank u. 

 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

03 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

komende Afghaanse asielcrisis" (55019932C) 

03 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La crise de 

l'asile imminente en Afghanistan" (55019932C) 

 

03.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, dan heb ik nog een vraag over de Afghaanse 

asielcrisis. 

 

U weet dat ik mij zorgen maak over de Afghaanse asielcrisis. En ik 

ben niet de enige die zich daarover zorgen maakt, het regent artikelen 

daarover, ook internationaal. Ik heb begrepen van de Sloveense 

ambassadeur dat het ook belangrijk is voor Slovenië, het maakt 

daarvan een prioriteit. Ik heb de nota van de Sloveense regering naar 

aanleiding van het voorzitterschap van de Europese Unie gelezen, 

daarin staat een heel deel over migratie en Afghanistan komt daarin 

specifiek aan bod.  

 

Wat is de stand van zaken? Wat plant u? Denkt u aan ontrading? Wat 

mogen wij daaromtrent verwachten?  

 

03.01  Theo Francken (N-VA): La 

situation en Afghanistan devient 

plus inquiétante de jour en jour.  

 

Qu'en est-il de la crise de l'asile 

qui y est liée? Le secrétaire d'État 

envisage-t-il de mener des 

campagnes de dissuasion? 

 

03.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Francken, het is juist dat de situatie in Afghanistan veront-

rustend is. Wij gaan hier geen buitenlands beleid of defensiebeleid 

bespreken, maar de situatie is er in elk geval verontrustend. Dat is 

een evolutie die op Europees niveau en op Belgisch niveau van nabij 

opgevolgd wordt.  

 

De Afghanen zijn trouwens reeds geruime tijd aanwezig in onze 

asielcijfers. De cijfers op het vlak van instroom in België gaan voor 

03.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: L'évolution de la situation 

en Afghanistan est suivie de près 

par notre pays et par l'Europe, car 

elle est effectivement inquiétante. 

Le nombre d'Afghans est en 

augmentation dans les chiffres de 

l'asile et dans de nombreux pays, 

dont la Belgique, l'Afghanistan est 
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Afghanen, net als in andere Europese lidstaten, in stijgende lijn. In 

vele Europese lidstaten, waaronder België, is Afghanistan het 

belangrijkste land van herkomst. Het is dat reeds lang. Wij merken 

dat het aantal asielaanvragen van Afghanen toeneemt.  

 

In de eerste helft van dit jaar werden er 2.087 verzoeken ingediend. In 

covidjaar 2020 waren het er 3.104. In 2019 waren het er 3.400. Wij 

merken dus dat er een serieuze stijging is.  

 

Het is wel belangrijk op te merken dat degenen die nu in België een 

verzoek indienen, vaak reeds langer in Europa aanwezig zijn. Vaak 

gaat het om een tweede verzoek of om mensen die reeds een tijdje 

actief zijn in Europa en pas nu een verzoek indienen.  

 

De huidige instroom in België is allicht niet rechtstreeks te wijten aan 

de gewijzigde situatie in het land van herkomst. 

 

Het Commissariaat-generaal is onafhankelijk in de beoordeling van 

de verzoeken en bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de 

individuele situatie in de regio van herkomst van de betrokkene. De 

situatie in Afghanistan is complex, maar volgens de commissaris-

generaal niet van die aard dat er een systematische toekenning moet 

zijn van internationale bescherming van iedereen uit Afghanistan. De 

situatie wordt dan ook van nabij opgevolgd. 

 

Op het vlak van maatregelen zullen mijn diensten alles doen wat ze 

kunnen, vooral in de strijd tegen de secundaire migratiebewegingen. 

Zo zullen Dublintransfers zoveel mogelijk worden uitgevoerd ondanks, 

maar wel rekening houdend met de covidcontext. Dat is niet altijd 

even eenvoudig, maar we moeten daarvoor het nodige proberen te 

doen. 

 

De terugkeer naar Afghanistan is niet stopgezet. Elk dossier wordt 

individueel en grondig onderzocht om na te gaan of terugkeer naar 

Afghanistan in regel is met artikel 3 van het EVRM. Hierbij wordt 

bijzondere aandacht besteed aan een mogelijk intern vluchtalternatief 

of herkomst uit veilige zone. We blijven de vrijwillige terugkeer zeker 

ondersteunen. 

 

Ik geef u enkele cijfers over de gedwongen terugkeer. In 2017 waren 

er dat 30, in 2019 16 en in 2020, in de covidcontext, 5. Onmogelijk is 

het niet, moeilijk is het wel, maar we moeten erop toezien dat dit niet 

volledig wordt stopgezet. 

 

Doordat er veel landen zijn die de gevolgen van de situatie in 

Afghanistan en van de stroom richting Europa voelen, is het vooral 

belangrijk dat we op Europees niveau gezamenlijk optreden. U hebt 

een land genoemd, er zijn er nog andere. Een land als Oostenrijk 

bijvoorbeeld merkt dat ook. Ook daar bekijken we samen met een 

aantal partners op welke manier we het best gezamenlijk kunnen 

optreden om de nodige informatie te verstrekken en de juiste aanpak 

te hanteren in een dossier dat niet evident is, maar waarbij zeker de 

landen die de secundaire migratie het meest voelen op de juiste 

manier kunnen optreden om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. 

 

devenu le principal pays d'origine. 

Les personnes qui introduisent 

une demande d'asile en Belgique 

aujourd'hui sont souvent en 

Europe depuis plus longtemps et, 

parfois, une demande avait déjà 

été introduite antérieurement. 

Nous pensons dès lors que ce 

n'est pas la situation en 

Afghanistan elle-même qui 

explique l'afflux croissant. 

 

Le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides (CGRA) 

agit de manière indépendante lors 

de l'évaluation des demandes. 

Actuellement, selon le CGRA, la 

situation locale n'est pas telle que 

la protection internationale devrait 

être systématiquement accordée 

aux Afghans. Mes services 

mettent tout en œuvre, notamment 

en ce qui concerne les mouve-

ments secondaires. Les transferts 

Dublin sont effectués dans la 

mesure du possible, bien que cela 

ne soit pas facile dans le contexte 

du Covid-19.  

 

Les retours en Afghanistan sont 

limités. Pour chaque dossier, il est 

vérifié si le retour est conforme à 

la CEDH. Si nécessaire, on 

cherche un vol interne alternatif ou 

on vérifie si une personne provient 

d'une zone sûre. Nous soutenons 

également le retour volontaire.  

 

L'Europe doit agir de concert et 

nous coopérons avec d'autres 

pays qui sont les plus touchés par 

cette migration secondaire. 

 

03.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben 

zeker overtuigd van uw goede intenties, maar ik meen dat er meer 

nodig zal zijn. Ik pleit dan ook voor ontradingscampagnes. Wij hebben 

03.03  Theo Francken (N-VA): 

Les bonnes intentions ne suffiront 

pas. Je plaide en faveur de 
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dat gedaan in het Farsi en in het Pasjtoe. Ik meen dat men niet 

anders zal kunnen dan overgaan tot internationale ontradings-

campagnes die ginds ook op sociale media moeten worden geplaatst. 

Op die manier kan duidelijk worden gemaakt dat het hier toch niet 

echt is zoals zij menen, zijnde een land van melk en honing. 

 

Er is heel veel ellende, onder andere op de Griekse eilanden. Van die 

groep vluchtelingen zijn er vandaag 22 aangekomen in ons land. 

Daarvoor zijn al een aantal niet-begeleide jongeren aangekomen. U 

probeert daar te helpen en u weet dat ik daar geen grote fan van ben. 

In uw communicatie zegt u altijd dat dit geen structurele oplossing is. 

Ik kan daarmee leven. 

 

Men moet echt op internationaal vlak beginnen ontraden. Wij hebben 

dit een aantal keren gedaan. Ook mevrouw De Block heeft dit 

gedaan. Ik  meen echt dat men die weg moet opgaan want anders 

staan ze hier terug. Dublin zal ook geen oplossing bieden, zeker niet 

in Griekenland waar dit supermoeilijk is. Enkel een straffe ontrading 

kan voor een oplossing zorgen. 

 

campagnes de dissuasion fortes, 

qui devront être diffusées sur les 

médias sociaux afghans. Nous 

devons faire comprendre que la 

Belgique n'est pas le pays de 

cocagne. Le règlement de Dublin 

n'offrira en tout cas pas de 

solution, certainement pas en 

Grèce. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Samengevoegde vragen van 

- Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De hongerstakers" 

(55019930C) 

- Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De stand van zaken met 

betrekking tot de neutrale zone" (55019949C) 

04 Questions jointes de 

- Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les grévistes de la faim" 

(55019930C) 

- Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La situation en ce qui 

concerne la zone neutre" (55019949C) 

 

04.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb 

de vragen en antwoorden van gisteren herlezen en daarbij heb ik 

moeten vaststellen dat de nervositeit zeer hoge toppen scheert bij de 

vrienden van de PS en Groen. U probeert de kalmte te bewaren, wat 

uiteraard niet evident is. 

 

U kreeg wel steun van Vooruit en u merkte op dat de neutrale zone 

een eerste stap is. Ik heb in dat verband enkele vragen  Ten eerste 

stelt u dat er 150.000 illegalen zijn in dit land. Ik heb dat aantal zelf 

nooit gekend maar u hebt er een cijfer op geplakt. De heer 

Roosemont zei vroeger altijd dat ik daar geen cijfer op mocht plakken, 

omdat we gewoon niet weten om hoeveel mensen het gaat. Ik weet 

niet waar u dat cijfer gehaald hebt, maar u blijft het herhalen. Dat is 

echter slechts een detail. 

 

Wat het dossier zelf betreft, zegt u dat de neutrale zone vlakbij de 

Begijnhofkerk is ingericht, in een gebouw van de stad Brussel. De 

betrokkenen kunnen hier een regularisatieaanvraag indienen die 

vervolgens bij de burgemeester van Brussel terechtkomt. Ik neem 

echter aan dat een groot deel van deze 475 mensen niet in Brussel 

woont. Bij het indienen van een regularisatieaanvraag moet men 

echter een referentieadres opgeven. Waarom heeft men gekozen 

voor Brussel? Stel dat het gaat om een hongerstaker die al jaren in 

Leuven woont, dan heeft die toch een vaste verblijfplaats in Leuven? 

04.01  Theo Francken (N-VA): Le 

secrétaire d'État conçoit la zone 

neutre comme une première étape 

dans la crise des grévistes de la 

faim. Elle est établie à côté de 

l'église du Béguinage, dans un 

bâtiment de la Ville de Bruxelles. 

Les intéressés peuvent y introduire 

une demande de régularisation, 

qui parviendra ensuite au bourg-

mestre de Bruxelles. Pourquoi 

avoir opté pour Bruxelles? 

Beaucoup parmi les personnes 

concernées renseigne-ront une 

adresse de référence dans une 

autre ville. Pourquoi le secrétaire 

d'État déroge-t-il à la procédure 

standard? 

 

Tous les intéressés seront-ils 

tenus de payer 350 euros, comme 

tout adulte introduisant une 

demande de régularisation, ou une 

exception sera-t-elle faite pour 
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Het is dan ook vreemd dat men dit in Brussel gaat behandelen, want 

dat is een uitzondering op de standaardprocedure. Kan u dat even 

toelichten? 

 

Ten tweede, betalen deze mensen ook de voorziene 350 euro? Er is 

immers een tarief van 350 euro per volwassene vastgelegd. Zullen zij 

dat ook moeten betalen? Voor een koppel gaat het dan om 700 euro, 

wat toch een aanzienlijk bedrag is. Ik heb dat destijds ingevoerd en 

sta daar nog steeds achter. Zal u soms een uitzondering voorzien 

voor deze mensen? Gaat de stad Brussel dat betalen? Graag kreeg ik 

daar opheldering over. 

 

Welke procedure zal er precies gevolgd worden? Zijn er sinds 

gisterenmiddag al mensen naar de neutrale zone gegaan? Ik hoor 

namelijk dat de actiecomités de mensen die daarheen willen 

tegenhouden. Kan u wat meer uitleg geven over de technische 

uitwerking van de procedure? 

 

Hebt u al identificatiegegevens van deze mensen? Hebt u al meer 

zicht op deze groep? Dat is immers één van de grote problemen, bij 

hongerstakingen willen mensen hun gegevens niet doorgeven, omdat 

ze vrezen dat de Dienst Vreemdelingenzaken daar achter hun rug 

mee naar de ambassade zal gaan om een laissez-passer te regelen. 

Dat grote wantrouwen vormt dus een probleem. Heeft u nu al zicht op 

wie die mensen precies zijn en wat de status van hun dossier is? Het 

is trouwens niet eens zeker dat er een dossier is, want ik neem aan 

dat veel van die mensen volledig uitgeprocedeerd zijn. In dat geval 

lopen er uiteraard geen aanvragen meer. Ook daarover had ik graag 

enige verduidelijking gekregen. 

 

eux? Qui déboursera ce montant? 

 

Des personnes se trouvent-elles 

déjà dans la zone neutre? Est-il 

exact que des comités d'action 

empêchent des personnes qui 

souhaitent s'y rendre de le faire? 

 

Tous les grévistes de la faim sont-

ils identifiés? A-t-on une idée du 

statut de leur dossier? Y a-t-il 

également parmi eux des 

demandeurs déboutés? 

 

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

ik wil mijn waardering uitspreken voor uw aanwezigheid in deze 

commissievergadering. Bij het begin van deze week was er daarover 

nog geen duidelijkheid, maar toen ik zag dat de commissie alsnog 

bijeengeroepen werd, heb ik last minute nog vragen ingediend. Ik 

waardeer het ten zeerste dat u vandaag onze vragen wil 

beantwoorden, zodat wij voor het zomerreces nog enkele zaken 

kunnen bespreken. 

 

Dat geldt zeker voor het dossier van de hongerstakers. Ik heb 

gisteren uw antwoord gehoord in de plenaire vergadering. Wij vinden 

de inrichting van een neutrale zone een goede zaak, omdat het de 

bedoeling moet zijn dat zoveel mogelijk mensen op dit moment 

ondersteuning kunnen krijgen bij een individuele regularisatie-

aanvraag. 

 

Daarom wil ik u vandaag vragen naar de stand van zaken van de 

implementatie van die neutrale zone. Welke actoren zijn daar 

aanwezig? Voor ons is het namelijk belangrijk dat er niet alleen 

personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig zijn. 

Zoals de heer Francken al zei, hebben de mensen in hongerstaking 

daar immers niet altijd vertrouwen in. De aanwezigheid van 

medewerkers van ngo's is daarom net zo belangrijk. In deze fase van 

de hongerstaking moeten de mensen er ook terechtkunnen voor 

medische en psychologische begeleiding, dat lijkt mij althans 

essentieel. 

 

Wij steunen die neutrale zone. Wij vinden het belangrijk dat mensen 

04.02  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Une zone neutre est mise 

en place où les grévistes de la 

faim seront accompagnés dans 

leur demande de régularisation 

individuelle de manière accessible. 

De cette façon, la grève de la faim 

peut prendre fin. Je pense qu'il est 

important pour la confiance que le 

personnel des ONG soit égale-

ment présent. À ce stade, une 

aide médicale et psychologique 

doit également être fournie. Ces 

personnes doivent être informées 

le plus correctement possible de 

leurs droits et de leur situation. Les 

modalités de la procédure sont 

pour moi secondaires.  

 

Où en est la situation actuelle? 
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op individuele basis een regularisatiedossier kunnen indienen, op een 

laagdrempelige manier. Het moet immers de bedoeling zijn dat die 

hongerstaking beëindigd wordt. Deze mensen moeten zo correct 

mogelijk geïnformeerd worden over hun rechten en hun situatie. 

Anders dan de heer Francken, denk ik dat wij moeten zoeken naar 

een menselijke oplossing en vind ik de focus op de procedure, 

namelijk of zij hun aanvraag wel in Brussel kunnen  indienen en of zij 

wel 350 euro dossierkosten betalen, op dit moment niet belangrijk. 

Het belangrijkste is dat die mensen de weg naar de neutrale zone 

vinden en dat die hongerstaking beëindigd kan worden. Ik denk dat 

iedereen het daarmee eens zal zijn. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, die neutrale zone moet dienen om een 

uitweg te vinden uit de huidige crisis. Kunt u al enige terugkoppeling 

geven? Hoe verloopt de implementatie? Wat is de huidige stand van 

zaken op het terrein? 

 

04.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

collega's, ik meen dat wij allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, 

namelijk ervoor zorgen dat de actie zo snel mogelijk stopt, om verder 

menselijk leed te voorkomen. 

 

Ik heb steeds opgeroepen de hongerstaking stop te zetten. De 

medische toestand van vele actievoerders verslechtert. Dat is niet 

onlogisch, daar de actie op het moment al 55 dagen duurt. 

 

U vraagt naar een exhaustieve lijst van de hongerstakers en hun 

dossiers. Zolang de betrokkenen weigeren een individuele aanvraag 

in te dienen, kan ik mij niet met zekerheid uitspreken over de 

verschillende profielen van de actievoerders. 

 

De retributie moet uiteraard betaald worden. Wat de verblijfplaats van 

de hongerstakers betreft, het is aan de stad Brussel om te bepalen 

wat hun feitelijke verblijfplaats is. Ik sluit mij wel aan bij de opmerking 

van mevrouw Platteau dat dat niet het allerbelangrijkste in de 

discussie. Het allerbelangrijkste is hier uitgeraken. 

 

Mijn boodschap aan de hongerstakers was en is nog steeds heel 

duidelijk. Het huidige regularisatiebeleid mag en zal niet geleid worden 

door dergelijke acties. Is dat wel zo, dan krijgt men de volgende keer, 

een week later of een maand later, nieuwe acties. 

 

Ik blijf de betrokkenen oproepen een individuele aanvraag tot 

humanitaire regularisatie in te dienen. Die zullen behandeld worden 

volgens het bestaande regularisatiebeleid. 

 

Wij startten gisteren dus inderdaad met een neutrale zone bij de site 

van de Begijnhofkerk om de betrokkenen informatie te geven over de 

verblijfsprocedures, over hun dossier en eventueel over eerdere 

negatieve beslissingen, de redenen daarvoor en hun implicaties. Dat 

gebeurt in samenwerking met de stad Brussel en met burgemeester 

Close, die ik uitdrukkelijk wens te bedanken voor de zeer 

constructieve samenwerking. 

 

Meermaals overleg en herhaalde uitnodigingen aan organisaties van 

het middenveld hebben er tot nu toe spijtig genoeg niet toe geleid dat 

het middenveld al vertegenwoordigd is. Ik vind het erg belangrijk dat 

personen in gesprek kunnen gaan, ook met vertrouwenspersonen of 

04.03  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: L'objectif est en effet de 

mettre fin à l'action le plus 

rapidement possible, afin d'éviter 

toute souffrance humaine 

supplémentaire. Je ne connais pas 

le profil des grévistes de la faim, 

car ils n'ont pas soumis de 

demande individuelle.  

 

La redevance doit être payée. 

Quant au lieu de résidence réel, il 

doit être déterminé par la ville de 

Bruxelles, mais à l'heure actuelle 

cela n'est pas le plus important.  

 

Mon message reste que la 

politique de régularisation n'est 

pas dictée par de telles actions. Je 

demande aux personnes concer-

nées de présenter une demande 

individuelle de régularisation 

humanitaire, qui sera traitée selon 

les règles en vigueur.  

 

En collaboration avec la Ville de 

Bruxelles et le bourgmestre Close, 

une zone neutre a été mise en 

place hier à proximité de l'église 

du Béguinage, où les personnes 

concernées peuvent obtenir des 

informations complètes. Malgré 

des invitations répétées, la société 

civile n'y est pas encore 

représentée, ce que je regrette.  

 

Indépendamment de toute action, 

je suis toujours disposé à dialo-

guer avec les personnes en séjour 

illégal et à clarifier les règles. De 

telles actions n'aboutiront à 
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met een neutrale partner van wie zij informatie kunnen krijgen. Ik blijf 

dus mijn boodschap herhalen dat het middenveld uiteraard meer dan 

welkom is om mee te werken aan de versterking van ons aanbod in 

de neutrale zone. 

 

Zoals ik van bij het begin duidelijk gemaakt heb, ben ik steeds bereid 

tot gesprek met mensen zonder wettig verblijf. Ik vind dat het ook wel 

de taak is van een staatssecretaris uit te leggen waar het beleid voor 

staat. Dat deed ik ook al voor de acties. Nog voor er sprake was van 

een hongerstaking, heb ik de mensen die op dat moment de 

Begijnhofkerk hadden bezet, ontmoet op mijn kabinet, omdat ik ook 

wel de plicht heb duidelijk te maken wat de regels zijn. 

 

Ik wil dan ook verduidelijken dat dergelijke acties niet nodig zijn om 

met mij in overleg te gaan. 

 

Ik wil ook beklemtonen dat dergelijke acties er niet toe leiden dat er 

op een of andere manier onderhandeld wordt. Mijn positie is duidelijk. 

Wij moeten mensen aanmoedigen om een individuele aanvraag tot 

humanitaire regularisatie in te dienen. Zij kunnen hiertoe informatie in 

de neutrale zone verkrijgen. De aanvraag wordt dan behandeld zoals 

elke andere aanvraag, individueel en rekening houdend met alle 

elementen van het dossier. 

 

Bij de hongerstakers zijn wellicht personen bij die in aanmerking 

komen voor een humanitaire regularisatie volgens het huidige beleid, 

en ongetwijfeld zijn er ook personen bij die hiervoor niet in 

aanmerking komen. Van een collectieve regularisatie kan geen 

sprake zijn. Wij kunnen ook geen beleid voeren dat een verschil 

maakt tussen iemand die meedoet met een hongerstaking, en iemand 

die daaraan niet meedoet. 

 

Als een aantal organisaties het cijfer van 150.000 naar voren schuift, 

dan geven zij daar vooral mee aan dat er naast de 475 personen die 

meedoen aan een hongerstaking of een van de drie sites bezetten, er 

nog vele andere mensen zijn met gelijkaardige vragen. Men mag ter 

zake dus geen gedifferentieerd beleid voeren; het zou pas inhumaan 

zijn, mochten wij daarin een verschil maken. 

 

Mijnheer Francken, in uw schriftelijke neerslag vroeg u naar de korte 

werkvisa, maar u hebt ze niet mondeling gesteld. Ik ben blij dat u de 

vraag stelt. Op sociale media laat u het namelijk uitschijnen alsof dat 

een voorstel van een politieke partij of regeringsbeleid zou zijn. 

Daarom maak ik graag gebruik van de gelegenheid om ter zake 

duidelijk te zijn. Neen, ik plan niet om korte werkvisa af te leveren aan 

de hongerstakers. De betrokkenen kunnen steeds een aanvraag tot 

gecombineerde vergunning indienen vanuit het buitenland, maar nooit 

vanuit onwettig verblijf. Indien zij aan de wettelijke voorwaarden 

voldoen en de procedure gevolgd wordt, zal de gecombineerde 

vergunning uiteraard worden toegekend. Dat is de procedure en dat 

zal zo blijven. 

 

aucune négociation. 

 

Certains grévistes de la faim 

entrent peut-être en ligne de 

compte pour une régularisation 

humanitaire sous la politique 

actuelle, d'autres pas. Il ne peut 

être question de régularisation 

collective. Nous ne pouvons établir 

de distinction suivant qu'une 

personne participe ou non à une 

grève de la faim.  

 

Le texte écrit de la question 

déposée par M. Francken 

comprenait aussi une question sur 

les visas de travail de courte 

durée, à laquelle j'aimerais réagir. 

Aucun visa de travail de courte 

durée ne sera délivré aux 

grévistes de la faim. Une demande 

d'autorisation combinée peut être 

introduite depuis l'étranger, mais 

jamais depuis un lieu de résidence 

illégal.  

 

04.04  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, zijn er al 

mensen in de neutrale zone geweest sinds die gisteren is geopend? 

Ik las vanochtend in de krant van niet. Is dat intussen al veranderd? Ik 

neem aan dat u daarvan constant op de hoogte wordt gehouden. 

 

04.04  Theo Francken (N-VA): 

Entre-temps, des personnes se 

sont-elles déjà présentées dans la 

zone neutre? 

 

04.05 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Gisteren is de neutrale zone 04.05  Sammy Mahdi, secrétaire 
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geopend en we hebben vandaag een uitnodiging gestuurd naar de 

woordvoerders van de hongerstakers om te komen. Of dat uiteindelijk 

is gebeurd, kan ik u nu niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat we 

de situatie elke dag opvolgen en dat het begrijpelijk is dat men niet 

moet kijken naar wat er 24 uur later gebeurt. We moeten dat ook wat 

tijd geven om te zien of de regeling werkt of niet. Ik hoop alleen dat 

we er ons allemaal achterscharen en die regeling steunen, in de hoop 

dat het vertrouwen langzaam groeit en dat de hongerstakers vooral 

gebruikmaken van de geijkte kanalen. 

 

d'État: Une invitation a été 

envoyée aujourd'hui aux porte-

paroles des grévistes de la faim. 

Nous devons donner du temps au 

temps. J'espère que la confiance 

va grandir. 

 

04.06  Theo Francken (N-VA): Ik dank u voor de toelichting. 

 

Ik denk dat het dossier echt een regeringsbreker aan het worden is. Ik 

zit nu toch al een tijdje in de Wetstraat en de posities die u inneemt en 

die ik gisteren heb horen vertalen door de linkerflank van uw regering, 

doen mij concluderen dat een en ander niet zal werken. Er is dus een 

neutrale zone, maar als de betrokkenen 350 euro moeten betalen, 

niet kunnen rekenen op korte werkvisa, hun dossiers individueel op 

basis van dezelfde criteria worden behandeld, kortom als alles loopt 

zoals u dat zegt, dan zullen heel veel hongerstakers niet in 

aanmerking komen voor regularisatie. Als de linkse partijen de hoop 

op regularisatie blijven voeden, dan zal men geen 55 dagen meer in 

hongerstaking gaan, maar zal men dat de hele zomer blijven doen. 

Het lijkt mij heel moeilijk om hiervoor een oplossing te vinden, als de 

standpunten dezelfde blijven. 

 

U hebt het erover om ngo's bij de neutrale zone te betrekken, maar ik 

weet niet over welke ngo's u het hebt. Er zijn er immers zoveel op dat 

terrein. Op een bepaald moment zal men moeten beslissen over een 

verplichte medische begeleiding van een aantal van die mensen of ze 

hongeren zich echt dood. Als ze sterven, zit men in een totaal nieuw 

politiek verhaal en dan wordt uw positie vrijwel onhoudbaar. 

 

Ik zou die verplichte medische begeleiding toch bekijken, want de 

hongerstakers zullen geen regularisatie krijgen op basis van de 

criteria. U hebt geen nieuwe instructie gegeven. Het gaat om 

personen die vaak maar kort in asielprocedure zijn geweest, met 

kortlopende beroepen, vaak een eerste asielberoep, en nooit vijf of 

zes jaar. Dat hebben ze allemaal al geprobeerd. Veel van die mensen 

hebben al 9bis en 9ter ingediend; dus zij zullen nooit geregulariseerd 

worden. Het gaat meestal om Marokkanen en Algerijnen en die 

komen gewoonweg niet in aanmerking. 

 

Ik zeg niet dat u ongelijk hebt, mijnheer de staatssecretaris. Ik heb er 

nog niet zo veel over gezegd omdat ik in het algemeen vind dat u echt 

wel een punt hebt. Ik heb hetzelfde meegemaakt. Bij mij was de 

hongerstaking redelijk snel gedaan omdat ze doorhadden dat de 

toenmalige regering niet zou plooien. Uw probleem is dat men denkt 

dat u niet zal plooien, maar wel de rest die achter u staat, of zou 

moeten staan, in de regering. Zij zullen u hard onder druk zetten en 

als er iemand sterft, zullen ze wel hun gelijk binnenhalen. Dat is er nu 

aan de hand. De vraag is alleen wanneer het zal gebeuren. De 

situatie is zo cynisch dat de verantwoordelijkheid verpletterend is. 

 

Mevrouw Platteau, u zegt dat u in tegenstelling tot mij wel voor een 

menselijke oplossing ijvert. Dat hebt u gezegd… Maar wat u aan het 

doen bent, dat is pas een ramp. Als ik van een persoon geen lessen 

moet krijgen over een menselijke oplossing, dan is het wel van de 

04.06  Theo Francken (N-VA): 

L'expérience m'incite à penser que 

cette approche ne fonctionnera 

pas. Ces personnes ne 

remplissent pas les conditions de 

régularisation selon les critères 

existants. Si les partis gauchistes 

de la coalition continuent d'alimen-

ter l'espoir d'une régularisation, le 

risque de décès devient bien réel. 

Les grévistes de la faim pensent, 

en effet, que le reste du 

gouvernement finira par plier.  

 

Et je n'ai certainement pas de 

leçons à recevoir, de la part de 

partis de gauche qui désavouent le 

secrétaire d'État de leur gouver-

nement, quant à donner une 

solution humaine.  
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linkse partijen die constant hun eigen staatssecretaris afvallen en 

aanvallen, constant en heel duidelijk. 

 

Alles het over menselijkheid gaat, weet ik niet wat het beste is. Bij mij 

was het gedaan en is er niemand overleden. We zullen nu moeten 

afwachten. Over het feit dat jullie die zaak constant voeden heb ik 

mijn gedacht. Maar over sommige dingen zullen we het nooit eens 

geraken, natuurlijk. 

 

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

aantal weken geleden heb ik in deze commissie al gezegd dat we een 

outreachende aanpak nodig hebben. De bedoeling is vooral om 

ervoor te zorgen dat die hongerstaking stopt. Het is duidelijk dat 

niemand dat een goede methode vindt. Ecolo-Groen staat daar als 

partij ook absoluut niet achter. We moeten echter wel blijven zoeken 

naar oplossingen om ervoor te zorgen dat die hongerstaking kan 

gestopt worden. 

 

Als het middenveld niet wil meewerken of niet vertegenwoordigd is, 

moeten we blijven zoeken naar een oplossing en uitzoeken hoe het 

komt dat ze er momenteel niet bij betrokken zijn en dat die neutrale 

zone op dit moment nog geen succes is geweest. 

 

Ik ben helemaal akkoord met u dat er een vertrouwenspersoon 

aanwezig moet zijn, dat we moeten zoeken naar een aanpak die 

vertrouwen wekt. Alle begrip dat dit geen gemakkelijke opdracht is, 

maar het is wel onze plicht om te blijven zoeken naar een oplossing. 

 

In deze fase is het inderdaad de vraag of deze mensen niet eerst 

fysiek en mentaal op adem moeten kunnen komen en de 

hongerstaking niet eerst beëindigd moet worden, alvorens ze kunnen 

nadenken over hun toekomst en over welk duurzaam 

toekomstperspectief er is. Dat is voor alle duidelijkheid niet enkel een 

regularisatie op basis van 9bis en 9ter. 

 

Het zou inderdaad kunnen, zoals de heer Francken aangeeft, dat niet 

iedereen die daar aanwezig is daarvoor in aanmerking komt. Maar 

zolang we er geen zicht op hebben wie dat zijn, is het moeilijk te 

weten wat daar moet gebeuren.  

 

Ik sluit me ook aan bij de scepsis over het vaak geciteerde cijfer van 

150.000 mensen. Dat zijn inderdaad maar schattingen en we weten 

eigenlijk niet hoeveel mensen er in ons land zijn zonder papieren, dus 

zonder wettig verblijf. Ik denk dat het beleid meer moet doen om dat 

structureel in kaart te brengen en daar ook vanuit wetenschappelijk 

onderzoek meer zicht op te krijgen. Enkel zo kunnen we die 

problematiek structureel aanpakken. 

 

Ik ken natuurlijk uw standpunt, mijnheer de staatsecretaris, want u 

communiceert daar veel over. U zegt dat u andere oplossingen, zoals 

een gecombineerde verblijfsvergunning of een arbeidsvergunning 

aanvragen vanuit ons land, vanuit onwettig verblijf dus, nooit zal 

toelaten. Ik stel alleen maar vast dat het middenveld en burgers die e-

mails sturen, wel vragen om aan dergelijke oplossingen te denken. 

Het ACV bijvoorbeeld schuift dat in een persbericht als oplossing naar 

voren. 

 

Die verschillende pistes bestaan dus, maar het is geen gemakkelijke 

04.07  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Nous devons faire en 

sorte que la grève de la faim 

cesse. Le parti Ecolo-Groen ne 

soutient pas ces méthodes. Il 

serait bon qu'une personne de 

confiance soit présente dans la 

zone neutre. Les grévistes doivent 

pouvoir reprendre des forces 

physiquement et mentalement 

avant de penser à leur avenir. 

Pour être clair, il ne s'agit pas 

uniquement de régulariser sur la 

base des articles 9bis et 9ter. Il va 

sans dire que nous devons 

d'abord savoir de qui il s'agit. 

Davantage d'efforts politiques 

devraient également être faits afin 

de déterminer le nombre de 

personnes en séjour illégal dans 

notre pays. C'est la seule façon de 

s'attaquer à ce problème de 

manière structurelle. 

 

La société civile est partisane de la 

solution des demandes com-

binées. La préoccupation première 

aujourd'hui est toutefois de mettre 

un terme à la grève de la faim. 
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opdracht en we moeten er in eerste instantie proberen voor te zorgen 

dat die hongerstaking beëindigd wordt. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

05 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

repatriëring van IS-strijdsters en hun kinderen" (55019929C) 

05 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le 

rapatriement de combattants de l'EI et de leurs enfants" (55019929C) 

 

05.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb 

de voorbije weken al meerdere vragen gesteld over de repatriëring 

van IS-strijdsters en hun kinderen. Wat is de stand van zaken? 

 

Op Twitter lees ik dat er momenteel een reddingsoperatie zou bezig 

zijn. Is dat juist? Over hoeveel mensen gaat het? U bent betrokken, 

omdat u mogelijks humanitaire of andere visa zou moeten uitreiken 

voor kinderen van wie de nationaliteit nog niet vastligt, aangezien zij 

nog geen verblijfsdocumenten hebben om het Belgisch grondgebied 

te betreden. 

 

Hebben uw diensten die documenten uitgereikt? Voor hoeveel 

personen en voor wie juist? Over welke kinderen gaat het juist? 

Welke leeftijd hebben zij? Ik krijg graag meer toelichting. 

 

05.01  Theo Francken (N-VA): 

Est-il exact qu'une opération de 

rapatriement est actuellement en 

cours pour des combattantes de 

l'EI et leurs enfants? Les services 

du secrétaire d'État ont-ils délivré 

des visas humanitaires ou autres? 

Dans l'affirmative, à qui? 

 

05.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer Francken, de Dienst 

Vreemdelingenzaken is niet bevoegd voor Belgische onderdanen. 

Een optreden van de DVZ kan eventueel nodig zijn voor kinderen van 

Belgische ouders die formeel gezien de Belgische nationaliteit nog 

niet bezitten, omdat zij nog niet geregistreerd zijn in ons land. In 

dergelijke gevallen zal mogelijks een reisdocument nodig zijn. 

 

Gezien de classificatie ervan kan ik geen verdere duiding geven bij de 

operatie. Dat heb ik vorige keer al verduidelijkt. De cijfers zullen te 

gepasten tijde worden meegedeeld. 

 

05.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: L'Office des étrangers n'est 

pas compétent pour les 

ressortissants belges, mais il peut 

agir, le cas échéant, pour les 

enfants de parents belges qui ne 

sont pas encore enregistrés dans 

notre pays. L'opération est 

classifiée, de sorte que je ne 

puisse pas donner des précisions. 

Les chiffres concrets vous seront 

communiqués ultérieurement. 

 

05.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb 

natuurlijk altijd begrip voor veiligheidsissues. Laat dat heel duidelijk 

zijn. Het kan evenwel volgens mij geen toeval zijn dat de 

reddingsoperatie loopt net nu de laatste plenaire vergadering 

afgelopen is, waardoor wij de regering hierover niet zullen kunnen 

ondervragen. Dat vind ik niet helemaal correct. Het gaat om een zeer 

omstreden operatie. Ik heb ergens gelezen dat u hier ook uw eigen 

mening over hebt, maar de regering heeft dat nu beslist. Vandaar stel 

ik de vraag vandaag in de commissie, op het laatst mogelijke 

moment, want als de reddingsoperatie het komende weekend rond is, 

kan ik er geen vragen meer over stellen, hoewel het natuurlijk altijd 

mogelijk is om een extra commissievergadering te plannen. 

 

Ik had voorspeld dat men de operatie in de luwte van de zomer zou 

doen. Dat is men nu effectief aan het doen. Ik blijf het een 

hallucinante beslissing vinden, waar ik absoluut niet kan achterstaan, 

op geen enkele wijze. Vorige week hebben de terreurslachtoffers, 

zelfs zonder benen, met een wielwagen en fietsen de Mont Ventoux 

beklommen om wat aandacht van de regering te krijgen en 

05.03  Theo Francken (N-VA): Je 

comprends que des dispositions 

de sécurité s'appliquent, mais je 

ne pense pas que c'est une 

coïncidence que cette opération 

soit planifiée juste après la 

dernière séance plénière de la 

Chambre. Le Parlement ne pourra 

donc pas interroger le 

gouvernement au sujet de cette 

opération controversée. J'avais 

prédit qu'on profiterait de la trêve 

politique de l'été pour procéder à 

ces rapatriements. Cela reste une 

décision hallucinante que je ne 

peux en aucun cas soutenir. Les 

victimes d'attentats terroristes ne 

sont pas indemnisées à 100 %, 

mais les combattantes de l'EI, 
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ondertussen voert de regering die operatie uit. Ik snap dat niet, ik 

snap niet waarom men de terreurslachtoffers niet 100 % vergoedt en 

correct behandelt, maar ondertussen wel IS-strijders het land zou 

binnenvliegen. Veel van die vrouwen zijn immers minstens zo erg als 

hun mannen. Zij zeggen allemaal dat zij voor de kinderen moesten 

zorgen, moesten koken en moesten verplegen, maar heel veel 

vrouwen zaten wel degelijk in de hisbah, de politie van IS. 

 

Ik heb daar geen enkel begrip voor. Ik vind dat de regering hier op 

een compleet verkeerd spoor zit en een heel verkeerd signaal geeft 

aan de slachtoffers van terreur en aan alle andere inwoners van het 

land. 

 

Wij hebben gisteren bovendien een resolutie over de jezidi 

goedgekeurd. Els Van Hoof was hoofdindiener, samen met Koen 

Metsu en de heer Dallemagne. Wij zijn het eerste Europese land dat 

onder andere het probleem met de seksslavinnen daar erkent en 

respect vraagt voor die slachtoffers. Ik vind het ongelooflijk dat wij de 

dag daarna met de reddingsoperatie van IS-vrouwen komen. Ik keur 

dat op geen enkele manier goed. 

 

elles, sont bien ramenées en 

Belgique. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

06 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over 

"Visasancties" (55019931C) 

06 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les 

sanctions en matière de visas" (55019931C) 

 

06.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, er was aangekondigd dat tegen de zomer een aantal 

visasancties zou worden ingevoerd in het kader van slechte of 

gebrekkige medewerking rond terugkeer voor een aantal landen die 

niet nader werd genoemd omwille van opnieuw diplomatieke relaties. 

Ik hoef niet per se de lijst van alle bedoelde landen te hebben. Ik wil 

wel graag weten waar wij nu staan. U had die sancties aangekondigd 

tegen de zomer. 

 

Waar staat het dossier nu? Kunnen die sancties worden ingevoerd? 

 

Ik heb er de voorbije dagen wat zaken over gelezen. Het is dus 

duidelijk dat de regering ermee bezig is. Kan u enige toelichting 

geven? 

 

Wat is heel concreet het sanctiemechanisme? Stel dat een bepaald 

Afrikaans land niet of nauwelijks meewerkt, hoe kan dat dan worden 

gesanctioneerd? Wat is juist het concept ter zake? 

 

06.01  Theo Francken (N-VA): Le 

secrétaire d'État a annoncé des 

sanctions à l'encontre des pays 

qui refusent de coopérer au rapa-

triement de leurs ressor-tissants. 

Où en est-on dans ce dossier? 

Quelles sont les sanctions 

prévues? 

 

06.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Francken, u hebt het over de procedure onder artikel 25bis 

van de visumcode. De procedure is lopende. 

 

Zoals ik in de vorige commissievergadering al heb aangegeven, heeft 

de Europese Commissie eerst diplomatieke gesprekken aangevat 

met een selectie van landen die niet of onvoldoende meewerken aan 

terugkeer. 

 

Op basis van de uitkomst van die gesprekken werden gisteren een 

06.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: La Commission euro-

péenne a entamé des discussions 

avec les pays qui ne coopèrent 

pas suffisamment à la politique 

des retours. En fonction du 

résultat de ces discussions, 

plusieurs propositions basées sur 

l'utilisation des visas comme levier 

ont été formulées hier. Sur la base 
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aantal voorstellen tot visumhefbomen geformuleerd voor de betrokken 

landen. Die landen kunnen effectief niet worden gecommuniceerd. De 

Europese Commissie heeft nu echter wel een aantal heel concrete 

voorstellen tot visumhefbomen gedaan. De Europese Raad zal op 

basis van de voorstellen van de Europese Commissie beslissen welke 

specifieke sancties hij zal aannemen. Helaas moet ik ook hier 

opmerken dat tot die tijd de besprekingen vertrouwelijk zijn. 

 

U leest in artikel 25bis, § 5, a, van de visumcode welke 

sanctiemogelijkheden bestaan. Dat gaat bijvoorbeeld over de tijdelijke 

opschorting van de toepassing van bepalingen uit diezelfde 

visumcode, zoals de vrijstelling voor het betalen van de visumkosten 

voor diplomaten, de behandelingstermijn en de geldigheidsduur van 

de visa met meerdere binnenkomsten. 

 

Het is nu van belang dat de Europese Raad op basis van een aantal 

voorstellen die de Europese Commissie doet op het vlak van 

specifieke sancties, bepaalt wat hij zal doen. Daarover verneemt u 

dus later meer. 

 

Ik ben in ieder geval erg tevreden dat er nu een aantal concrete 

voorstellen op tafel ligt waarmee de Europese Raad aan de slag moet 

gaan. Dat is een stap in de goede richting. 

 

de ces propositions, le Conseil 

européen décidera des sanctions. 

D'ici là, les discussions sont 

confidentielles.  

 

Les possibilités de sanction sont 

énumérées à l'article 25bis du 

code des visas. Il peut par 

exemple s'agir de la suspension 

de la dispense du paiement des 

frais de visas pour les diplomates 

ou de la modification du délai de 

traitement et de la durée de 

validité des visas autorisant 

plusieurs entrées sur le territoire. 

 

06.03  Theo Francken (N-VA): Ik weet niet of er een nog een 

raadsvergadering in juli plaatsvindt? Dat zal misschien voor augustus 

of september zijn, of voor het najaar. We zullen dit verder bekijken. 

 

Ik vind het positief dat er meer druk op die landen komt. Ik heb dat 

altijd gezegd. Het staat zelfs in de conclusie van mijn boek dat Europa 

moet stoppen met "always trying to be mister nice guy". 

 

We moeten duidelijk maken dat wij ook onze geopolitieke agenda 

hebben. We moeten niet altijd de vriendelijke man van de wereld 

willen zijn. Op sommige momenten moet men gewoon een lijn trekken 

en duidelijk maken dat wij onze prioriteiten naar voren schuiven. We 

moeten de economische reus die we zijn eindelijk ook omzetten in 

diplomatieke macht. Dat doen we nog te weinig. Daarom geef ik dit 

mijn volle steun. Ik hoop dat het zal lukken. 

 

06.03  Theo Francken (N-VA): Il 

est positif qu'on exerce plus de 

pression sur ces pays. L'Europe 

doit cesser de vouloir toujours être 

l'amie de tout le monde et elle doit 

adopter une position claire. Nous 

devons également transformer le 

géant économique que nous 

sommes en une puissance 

diplomatique. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

07 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over 

"Woonstbetredingen" (55019933C) 

07 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les visites 

domiciliaires" (55019933C) 

 

07.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 

staatssecretaris, ik wou u vragen wat de stand van zaken hierin is. 

Enkele weken geleden was er een vergadering van het kernkabinet 

waarop dit dossier besproken zou worden, met daarbij het 

visitatierecht, een andere naam voor de woonstbetredingen. Dat is 

een soortgelijke oplossing als degene die wij hadden bedacht om het 

terugkeerbeleid efficiënter te laten verlopen. Mijn vraag is of er nog 

besprekingen zijn geweest en wat de stand van zaken is. Valt daar 

eerstdaags een doorbraak in te verwachten? Naar ik begreep gaat het 

niet alleen hierover, maar ook over andere zaken die daar mee 

07.01  Theo Francken (N-VA): 

Afin de pouvoir mieux organiser la 

politique de retour, le gouverne-

ment veut remplacer le concept de 

la visite domiciliaire instaurée par 

le gouvernement Michel par un 

droit de visite. Où en est-on? 
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samenhangen. 

 

07.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mijnheer Francken, in de nota die ik aan de regering heb voorgelegd 

werd inderdaad een geheel van wetgevende maatregelen 

voorgesteld, die het aanklampend terugkeerbeleid op wetgevend vlak 

verder vormgeven en verbeteren. Dat geheel van maatregelen moet 

uiteraard eerst binnen de regering worden besproken alvorens ik dat 

hier in de Kamer kan komen voorstellen, los van het feit dat ik hier in 

de commissie al wel eens een uiteenzetting heb gegeven over hoe 

het aanklampend beleid er dan precies moet uitzien. Ik zal de 

onderhandelingen voeren waar ze gevoerd moeten worden, en dat is 

dus niet in de media, en in eerste instantie ook niet in het Parlement, 

wel in de schoot van de regering. Daarna zal ik mijn plan hier wel 

komen toelichten. Zo ben ik van plan het aan te pakken. 

 

07.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Je veux mener une politi-

que de retour proactive et cela 

passe par une série de mesures 

législatives. Ces mesures doivent 

d'abord être discutées au sein du 

gouvernement avant que je puisse 

les présenter à la Chambre. 

 

07.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, dat 

begrijp ik natuurlijk. Ik wens u veel succes. Ik heb no passarán 

gezien, dus het zal niet evident zijn, maar we zullen dat verder 

afwachten. 

 

07.03  Theo Francken (N-VA): Je 

souhaite au secrétaire d'État 

bonne chance pour réaliser ses 

ambitions, mais j'ai des craintes à 

cet égard. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Vraag van Theo Francken aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het 

masterplan Gesloten centra voor illegalen" (55019934C) 

08 Question de Theo Francken à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le 

masterplan Centres fermés pour les personnes en séjour illégal" (55019934C) 

 

08.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, u had 

het voornemen om begin 2021 een akkoord over het masterplan 

houdende gesloten centra van de regering te verkrijgen. Wij zijn nu 

midden juli, het parlementair jaar loopt op zijn einde. De regering 

heeft heel veel vergaderd, vaak digitaal, maar ook dat zal bijna 

gedaan zijn. Heel veel regeringsleden nemen vanaf volgende week 

wat familietijd om wat te ontspannen en wat rust te nemen. Alle begrip 

daarvoor, maar het ziet er dus niet naar uit dat er nog een doorbraak 

zal komen omtrent het masterplan. Ondertussen tikt de teller en ligt 

alles stil. 

 

Wat is de stand van zaken? Welke problemen zijn er nog? 

 

Wat is de realisatietermijn? 

 

08.01  Theo Francken (N-VA): Le 

secrétaire d'État a annoncé qu'il 

souhaitait conclure un accord 

début 2021 au sujet du masterplan 

Centres fermés. Nous sommes 

mi-2021 et il n'y a toujours pas 

d'accord.  

 

Y a-t-il un problème? Quel est le 

nouveau calendrier? 

 

08.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer Francken, het 

project heeft niet stilgelegen, zoals ik eerder reeds zei. Mijn diensten 

hebben er de voorbije maanden samen met de Regie der Gebouwen, 

die uiteraard ook betrokken is, heel hard aan gewerkt en doen dat nog 

steeds. 

 

De voorbije weken en maanden heb ik daarover niet gecommu-

niceerd, dat klopt. Dat blijft ook zo, omdat, zoals ik reeds aangaf, 

eerst in de regering afspraken moeten worden gemaakt, inzonderheid 

met de partners zoals de Regie der Gebouwen, die hierin betrokken 

actor is. Mijn diensten hebben de voorbije maanden in elk geval zeer 

hard gewerkt aan de creatie van noodzakelijke extra capaciteit in de 

gesloten centra. 

08.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Le projet n'a certainement 

pas été à l'arrêt. Mes services y 

travaillent d'arrache-pied, avec 

tous les acteurs. Je ne commu-

nique pas à ce sujet et je souhaite 

continuer de la sorte jusqu'à ce 

que ce point ait été traité par le 

gouvernement. Une large concer-

tation est menée avec toutes les 

parties prenantes, notamment la 

Régie des Bâtiments, car il faut 

augmenter la capacité des centres 
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In het verleden werden daar vaak beloftes over gedaan, maar men 

moet daar ook cijfers tegenover zetten, om het plan zo goed mogelijk 

naar voren te kunnen brengen. Dat is in het verleden helaas niet 

gebeurd. Toen kregen we cijfers en een tijdspad voor de voltooiing 

van het project, terwijl er nog geen steen lag. 

 

Wij werken nu anders: wij becijferen eerst alles met onze diensten. 

Dat is reeds gebeurd. Nu proberen wij in samenspraak met de Regie 

der Gebouwen tot het juiste plan van aanpak te komen om dan ook 

effectief te kunnen doen wat in het verleden niet het geval was, 

namelijk de realisatie. 

 

fermés. 

 

De nombreuses promesses vaines 

ont été faites par le passé et je ne 

veux pas tomber dans ce piège. 

Je veux pouvoir communiquer des 

chiffres fermes, puis exécuter ce 

que j'ai annoncé. 

 

08.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, het is de 

laatste gedachtewisseling in dit parlementaire jaar. Hoe kijk ik daarop 

terug? Sta mij toe te zeggen dat ik niet twijfel aan uw goede intentie, 

maar ik twijfel wel aan de goede intentie van uw regering en uw 

regeringspartners. Ik denk dat er na acht of negen maanden al heel 

wat stokken in de wielen steken. Ik denk dat de hongerstakers maar 

een symptoom zijn. 

 

We zullen zien of u een akkoord bereikt over het visitatierecht en het 

nieuwe wetboek inzake migratie. Ik ben benieuwd in welke richting 

alles zal uitgaan in de komende weken: de hongerstakers, het 

masterplan voor de gesloten centra, de extra capaciteit. Ik denk ook 

niet dat het grotere plaatje van het huidige Europese migratiemodel 

op die manier kan werken. Ik geloof niet in doorbraken op Europees 

vlak. Ik verwijs naar de reactie van de Slovenen. 

 

Een ander agendapunt is de uitbreiding van de Europese Unie met 

alle Balkanlanden die er nog niet bij zijn. Laten we dat vooral eens 

doen. We zullen alle Balkanlanden erbij nemen. Dan hebben we 

direct een akkoord over de migratie. Dat is dan nog gemakkelijker 

geworden. 

 

Verontschuldig mij mijn cynisme. Ik zal het allemaal wel zien. Ik blijf 

het dossier opvolgen in de zomermaanden, die hopelijk mooier zullen 

zijn dan de afgelopen weken. We zien elkaar terug in september. 

Hartelijk dank. 

 

08.03  Theo Francken (N-VA): Je 

ne doute pas des bonnes inten-

tions du secrétaire d'État, mais 

bien de celles de ses partenaires 

du gouvernement.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

09 Samengevoegde vragen van 

- Darya Safai aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het werkbezoek van de 

staatssecretaris in Nederland" (55019937C) 

- Franky Demon aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Het werkbezoek aan 

Nederland" (55019942C) 

09 Questions jointes de 

- Darya Safai à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La visite de travail du 

secrétaire d'État aux Pays-Bas" (55019937C) 

- Franky Demon à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La visite de travail aux 

Pays-Bas" (55019942C) 

 

09.01  Darya Safai (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, op 6 juli 

bracht u een werkbezoek in Nederland. U tweette volgend bericht: 

“Snellere procedures, betere terugkeercijfers, geslaagde integratie, … 

kunnen we wat van leren. Hoe? Professionele ketenbenadering van 

09.01  Darya Safai (N-VA): Le 

6 juillet, le secrétaire d'État s'est 

rendu aux Pays-Bas pour une 

visite de travail.  
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asieldiensten en forse investering in personeel." 

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat hield dat werkbezoek concreet in? 

Kan u ook een overzicht geven van wat u bezocht hebt en met wie u 

contact hebt gehad? Welke conclusies hebt u getrokken na het 

bezoek? Welke concrete beleidsdaden mogen wij van u op korte 

termijn verwachten? 

 

 

Quel en était l'objet? Quelles sont 

les conclusions du secrétaire 

d'État à l'issue de cette visite? 

Quelles sont les actions politiques 

concrètes attendues à brève 

échéance?  

 

09.02  Franky Demon (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, op 7 juli 

ging u op werkbezoek in Nederland. U had daar onder meer een 

ontmoeting met de Nederlandse demissionaire staatssecretaris van 

Justitie en Veiligheid, mevrouw Ankie Broekers-Knol. Uit de berichten 

op uw socialemediakanalen kunnen wij afleiden dat u het met uw 

Nederlandse collega's onder andere gehad hebt over de doorlooptijd 

van asielprocedures, het terugkeerbeleid en integratie. 

 

Uw Nederlandse collega verwees afgelopen voorjaar in het vragenuur 

in de Nederlandse Tweede Kamer met een voorbeeld naar ons land 

inzake het beleid rond niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 

(NBMV), naar aanleiding van berichten dat in Europa 18.000 

asielkinderen worden vermist. Zij gaf daarbij aan dat, wanneer een 

NBMV uit een Nederlands opvangcentrum vertrekt en dan later in 

België in de opvang wordt opgenomen, zij daarvan geen melding 

krijgt, omdat een NBMV niet onder de Dublinregels valt. Daardoor 

verdwijnen heel wat minderjarigen van de radar. Zowel via het 

regeerakkoord als via uw beleidsnota heeft ook de Belgische regering 

duidelijk gemaakt aan deze kwetsbare groep vluchtelingen meer 

aandacht te willen geven. 

 

Ik heb daarom enkele concrete vragen voor u. 

 

Ten eerste, hebt u met uw Nederlandse collega bijkomende 

afspraken gemaakt om de samenwerking tussen beide landen inzake 

asiel en migratie te versterken? Zo ja, welke afspraken? 

 

Ten tweede, hebt u met uw Nederlandse collega specifiek gesproken 

over de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen 

en over hoe de informatiedoorstroming tussen beide landen op dat 

punt kan verbeteren? 

 

Ten derde, trekt u lessen uit het Nederlandse beleid inzake de 

doorlooptijd van de procedures en het terugkeerbeleid? Hoe zal u 

desgevallend die lessen in uw beleid implementeren? 

 

Ten slotte, hebt u met uw Nederlandse collega verdere afspraken 

gemaakt over de samenwerking inzake asiel en migratie op het 

Europese niveau en de positionering van beide landen daarbij? Zullen 

Nederland en België zoveel mogelijk samen optrekken in de discussie 

rond het EU-migratiepact? 

 

09.02  Franky Demon (CD&V): 

Lors de sa visite de travail aux 

Pays-Bas, le secrétaire d'État a 

notamment rencontré la secrétaire 

d'État néerlandaise démission-

naire à la Justice et à la Sécurité. 

Ils auraient évoqué ensemble les 

thèmes de la procédure d'asile, de 

la politique de retour et de 

l'intégration.  

 

À la suite de l'annonce de la 

disparition de 18 000 mineurs 

étrangers, demandeurs d'asile ou 

réfugiés, en Europe, la secrétaire 

d'État néerlandaise avait égale-

ment mentionné la Belgique au 

printemps dernier. Les mineurs 

étrangers non accompagnés ne 

tombant pas sous le coup du 

règlement Dublin, lorsqu'un MENA 

quitte un centre d'accueil néerlan-

dais et est accueilli plus tard en 

Belgique, ce fait n'est pas signalé. 

De nombreux mineurs disparais-

sent ainsi des radars. Le gouver-

nement belge a déjà manifesté 

son intention d'être plus attentif au 

suivi de ce groupe vulnérable.  

 

Le secrétaire d'État a-t-il négocié 

des accords additionnels avec sa 

collègue néerlandaise afin de 

renforcer la coopération en 

matière d'asile et de migration? Le 

problème des MENA a-t-il été 

abordé? Le secrétaire d'État 

s'inspirera-t-il de la politique 

néerlandaise afin d'accélérer les 

procédures et d'améliorer la 

politique de retour? Des accords 

ont-ils également été conclus en 

matière de coopération à l'échelon 

européen? Les Pays-Bas et la 

Belgique s'efforceront-ils d'adop-

ter, dans la mesure du possible, 

un point de vue commun dans le 

débat sur le pacte européen de 

migration?  
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09.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Safai, mijnheer Demon, bedankt voor uw interesse in het 

tweedaagse bezoek dat ik samen met vertegenwoordigers van de 

Dienst Vreemdelingenzaken bracht aan Nederland op 5 en 6 juli. Het 

doel van dat werkbezoek was het wederzijds leren en het uitwisselen 

van internationale posities. Ik geef u een overzicht. 

 

In de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen in Rotterdam sprak ik 

met de Nederlandse directeur Migratiebeleid, de bevoegde wethouder 

van de gemeente Rotterdam, de directeur en medewerkers van de 

opvangvoorziening, alsook met vertegenwoordigers van de ngo's, het 

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt en de Goedwerk 

Foundation. Ik bracht daarna een bezoek aan het detentiecentrum in 

Rotterdam, waar ik werd rondgeleid in de faciliteiten door de directeur 

en sprak met de directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingen-

bewaring en de directeur internationale aangelegenheden van de 

Dienst Terugkeer & Vertrek. 

 

Ik had twee keer een diplomatieke bespreking met mijn homoloog, 

collega Broekers-Knol. Diverse thema's werden aangehaald, 

waaronder de Europese en Benelux-samenwerking, de problematiek 

van overlastgevers en niet-begeleide minderjarigen, de terugkeer, 

covidrestricties, de samenwerking met derde landen en het Verenigd 

Koninkrijk en legale migratie. Het hoofd van het Bureau Internationaal 

Migratiebeleid was eveneens aanwezig. 

 

Ik bezocht ook de Tweede Kamer, waar ik een kort debat aanging 

over migratie met Nederlandse Kamerleden uit de vaste Kamer-

commissie Justitie en Veiligheid en de Contactgroep België. 

 

Vervolgens kreeg ik bij de Nederlandse Immigratie- en 

Naturalisatiedienst een presentatie over de onafhankelijke doorlichting 

van die dienst en de asielketen. De directeur Regie Migratieketen en 

de directeur Strategie en Uitvoeringsadvies van de IND verzorgden de 

presentatie. Dat gesprek was nuttig in het licht van onze eigen 

doorlichting van de diensten, die wij aan het organiseren zijn. 

 

Tot slot heb ik de Handhaving- en Toezichtlocatie in Hoogeveen 

bezocht. Daar sprak ik de locatiemanager, de bestuursvoorzitter van 

het Nederlands Centraal Orgaan voor de opvang van asielzoekers, de 

directeur Opvang en Begeleiding, vertegenwoordigers van de politie, 

afdeling vreemdelingen, identiteit en mensenhandel, en twee 

ketenmariniers. Ook daar spraken wij over de niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen en hun bewegingen in de EU. 

 

België en Nederland hebben een duidelijke wil om verder te werken 

omtrent de problematiek. 

 

Nederland is een prioritair partnerland. Onze landen hebben 

gelijkaardige structuren voor registratie, opvang en uitstroom van 

migranten. Ook de visie op asiel en migratie vanuit het nationale, 

Benelux- en EU-oogpunt wordt grotendeels gedeeld. 

 

Uit de gesprekken die ik had, werd duidelijk dat er kansen zijn om met 

Nederland verder te werken aan de uitwisseling van informatie, aan 

het Europese migratiepact en aan een versterking van het 

Dublinsysteem. 

 

09.03  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Je me suis rendu aux Pays-

Bas les 5 et 6 juillet en compagnie 

de représentants de l'Office des 

étrangers pour une visite de travail 

destinée à faire plus ample 

connaissance et à échanger nos 

points de vue sur des dossiers 

internationaux. À Rotterdam, au 

siège de la Landelijke Vreem-

delingen Voorziening (LVV), j'ai 

rencontré le directeur néerlandais 

de la politique de migration, 

l'échevin compétent de Rotterdam, 

le directeur et des membres du 

personnel de la structure d'accueil 

et des représentants d'ONG. J'ai 

visité, en outre, le centre de 

détention à Rotterdam où je me 

suis entretenu avec la directrice de 

la division Gevangeniswezen 

(établissements pénitentiaires) et 

Vreemdelingen-bewaring (réten-

tion des étrangers), de même 

qu'avec le directeur de la Directie 

Internationale Aangelegenheden 

(affaires étrangères) du Dienst 

Terugkeer en Vertrek (service des 

retours et des départs).  

 

Lors de mon entretien avec la 

secrétaire d'État Ankie Broekers-

Knol, plusieurs thèmes ont été 

abordés dont la coopération 

européenne, les mineurs étran-

gers non accompagnés, le retour, 

la coopération avec des pays tiers 

et la migration légale. Le respon-

sable du Bureau Internationaal 

Migratiebeleid était également 

présent. J'ai eu un bref débat avec 

plusieurs députés de la Tweede 

Kamer.  

 

Au Nederlandse Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) (service 

néerlandais d'immigration et de 

naturalisation), j'ai assisté à une 

présentation des résultats d'un 

audit indépendant du service et de 

la chaîne de l'asile. Pour conclure, 

j'ai eu l'occasion de visiter le 

Handhaving- en Toezichtlocatie 

(centre de détention et de 

surveillance) à Hoogeveen, où j'ai 

pu aborder la question des 

mineurs étrangers non accom-

pagnés avec plusieurs interlo-
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Er is bijvoorbeeld het Belgische initiatief om de Dublinsamenwerking 

tussen de Benelux-landen te versterken. 

 

Ik zal verder een beroep doen op de expertise van Nederland in 

verschillende deeldomeinen. Ik heb ook aangeboden de Belgische 

ervaring verder te blijven delen. 

 

Wij zijn ook naar Hoogeveen geweest. Groepen asielzoekers die 

grote overlast veroorzaken in de opvangcentra waar zij verblijven, 

moeten ook een specifieke opvang krijgen. Inzake opvang en 

oriëntatie heeft Nederland een interessante aanpak, die wij via 

proefprojecten zoals die in Antwerpen en Gent ook in eigen land 

willen uittesten voor mensen die hier in lang verblijf zijn. Ik was zeer 

gecharmeerd door de manier waarop in Nederland de specifieke 

opvang georganiseerd is voor mensen die voor overlast zorgen in de 

asielcentra. 

 

cuteurs.  

 

Les Pays-Bas sont un partenaire 

prioritaire. Nous avons non 

seulement des structures 

similaires, mais nous partageons 

aussi globalement le même point 

de vue par rapport à l'asile et à la 

migration. Il est clairement ressorti 

de nos discussions que nous 

pouvons collaborer avec les Pays-

Bas pour échanger des 

informations, pour le pacte 

européen sur la migration et l'asile 

et pour le renforcement du 

dispositif de Dublin. La Belgique a 

ainsi lancé une initiative pour le 

renforcement de la coopération 

dans le cadre du dispositif de 

Dublin au sein du Benelux. 

 

Je continuerai à faire appel à 

l'expertise néerlandaise et j'ai 

aussi proposé de partager les 

expériences belges. Nous voulons 

expérimenter dans notre propre 

pays, via des projets pilotes, 

certaines façons néerlandaises de 

procéder au niveau de l'accueil et 

de l'orientation. J'ai ainsi été 

charmé notamment par la struc-

ture d'accueil spécifique à 

Hoogeveen pour des demandeurs 

d'asile qui créent des problèmes 

dans les centres d'asile. 

 

09.04  Darya Safai (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, dank u voor 

uw antwoord. Er zijn uiteraard verschillende manieren om ons 

systeem iets beter te maken, bijvoorbeeld met, zoals u zei, een 

gesloten centrum voor de mensen die echt voor overlast zorgen in de 

asielcentra, maar dat zal uiteraard nog niet echt een structurele 

oplossing zijn. 

 

Uiteraard zult u uw best moeten doen om het systeem iets beter te 

maken, maar nu u bezig bent met het plannen van uw reizen, wil ik u 

voorstellen ook een keer naar Australië te gaan om van dichtbij te 

kunnen zien hoe men daar werkt. Dat doet men uiteraard men een 

humane opvang. Dat is de beste en de enige oplossing om illegale 

migratie tegen te houden en tegelijkertijd ons hart open te houden 

voor diegenen die het echt nodig hebben en die echt onder de 

Conventie van Genève vallen. 

 

09.04  Darya Safai (N-VA): Je 

suggère que le secrétaire d'État 

effectue à l'occasion aussi une 

visite de travail en Australie afin 

d'examiner comment le problème 

est géré là-bas de façon humaine. 

Nous devons endiguer la migration 

illégale, mais nous devons en 

même temps nous ouvrir aux per-

sonnes qui répondent réellement 

aux critères de la Convention de 

Genève. 

 

De voorzitter: Ik zal de suggestie om op studiereis naar Australië te gaan in mijn achterhoofd houden voor 

de commissie voor Binnenlandse Zaken. 

 

09.05  Franky Demon (CD&V): Ik stel mij kandidaat voor die 

studiereis. (Gelach) 

 

09.05  Franky Demon (CD&V): Le 

secrétaire d'État semble disposé à 

transmettre, au sein du Benelux, 



CRIV 55 COM 559 16/07/2021  

 

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

 

23 

Als ik het goed begrepen heb, mijnheer de staatssecretaris, zou u 

ervoor openstaan de gegevens van niet-begeleide minderjarige 

vluchtelingen binnen de Benelux door te geven, zodat op dat vlak 

stappen vooruit kunnen worden gezet. 

 

Ik weet dat het niet de bedoeling is dat u nogmaals antwoordt, maar 

dat was, een beetje in de rand, mijn vraag. Dat zou een goede stap 

voorwaarts zijn, meen ik. 

 

les données relatives aux mineurs 

étrangers non accompagnés? 

 

09.06 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Dat klopt. Er is een beweging 

van niet-begeleide minderjarigen van België naar Nederland, soms 

ook via Luxemburg. Daarover gegevens uitwisselen, lijkt mij effectief 

zeer belangrijk te zijn. 

 

09.06  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: En effet, il est important 

que nous échangions des 

informations à ce sujet. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

10 Vraag van Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De 

interministeriële conferentie Migratie en Integratie" (55019945C) 

10 Question de Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La conférence 

interministérielle Migration et Intégration" (55019945C) 

 

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

de staatssecretaris, u hebt al eerder medegedeeld aan de commissie 

dat u graag zo vlug mogelijk de interministeriële conferentie Migratie 

en Integratie wil samenroepen. Een tijdje geleden hadden echter nog 

niet alle regeringen beslist over hun afvaardiging. 

 

Wat is de huidige stand van zaken? Weet u al wanneer de 

interministeriële conferentie voor het eerst zal samenkomen? Welke 

thema's en dossier wenst u namens de federale regering op de 

agenda te plaatsen? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

10.01  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Il y a quelque temps, tous 

les gouvernements n'avaient pas 

encore désigné leur délégation 

pour la CIM Migration et Intégra-

tion.  

 

Quel est l'état actuel de la situa-

tion? Quand cette CIM se réunira-

t-elle pour la première fois? Quels 

dossiers le secrétaire d'État 

mettra-t-il à l'ordre du jour? 

 

10.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mijnheer de voorzitter, 

mevrouw Platteau, voor ons is het zeker de ambitie om zo snel 

mogelijk van start te gaan met de interministeriële conferentie. Wij 

waren in februari al klaar met de lancering, indien ik dat op die manier 

mag stellen. Het was echter wachten op de namen van de andere 

regeringen om door te kunnen gaan. Ik weet dat tijdens de meest 

recente commissievergadering ook die vraag werd gesteld. Tijdens de 

commissievergadering kreeg ik dan van de laatste regering de namen 

door. Het was de Brusselse regering waarop wij nog hebben moeten 

wachten. Ik heb dat toen tijdens de commissievergadering 

medegedeeld. 

 

Ik zal u dan nu ook de namen melden van de deelnemers die 

aanwezig zullen zijn. Federaal gaat het over mijzelf, de heer 

Dermagne, de heer Van Quickenborne, mevrouw Wilmès en 

mevrouw Schlitz. Voor Vlaanderen gaat het over de heer Jambon, 

mevrouw Crevits en de heer Somers. Voor Brussel gaat het over de 

heer Vervoort, de heer Maron en de heer Clerfayt. Voor de Brusselse 

Gemeenschap gaat het over de heer Jeholet, de heer Daerden en 

mevrouw Glatigny. Voor de Waalse regering gaat het over mevrouw 

Morreale en de heer Collignon. Voor de Duitstalige Gemeenschap 

gaat het over de heer Antoniadis. 

 

10.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Nous souhaitons démarrer 

la CIM au plus vite. Nous avons 

effectivement dû attendre les 

autres gouvernements. Maintenant 

que nous avons reçu les noms de 

la délégation du gouvernement 

bruxellois, nous connaissons tous 

les participants. 

 

Au niveau fédéral, il s'agit des 

ministres Dermagne, Van 

Quickenborne et Wilmès, ainsi 

que de la secrétaire d'État Schlitz 

et de moi-même. Pour la Flandre, 

il s'agit des ministres Jambon, 

Crevits et Somers. Le gouverne-

ment bruxellois a désigné les 

ministres Jeholet, Daerden et 

Glatigny. Le gouvernement wallon 

a choisi les ministres Morreale et 

Collignon, et il s'agira du ministre 

Antoniadis pour le gouvernement 
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Om de vergaderingen van de IMC goed voor te bereiden, zal een 

werkgroep worden opgericht, die bestaat uit de vertegenwoordigers 

van ieder lid van de IMC. Op die manier wordt de slagkracht van de 

IMC versterkt. Onmiddellijk nadat ik de laatste namen van de 

verschillende regeringen had gekregen, heb ik dan ook verschillende 

excellenties aangeschreven met de vraag om iemand voor de 

werkgroep aan te duiden. 

 

Zodra ik de namen doorkrijg, zal dan ook een uitnodiging volgen. De 

laatste keer kreeg ik de namen door tijdens de commissievergadering 

waarop ik het over de namen had. Misschien zullen die namen ook nu 

met veel magie tevoorschijn komen. Ik hoop in ieder geval dat wij de 

namen snel krijgen. Dat zou er immers voor zorgen dat wij snel van 

start kunnen gaan. 

 

Zoals aangegeven, is het de bedoeling via de IMC bij te dragen aan 

een efficiënt, globaal en vooral samenhangend beleid over de 

beleidsniveaus heen. De IMC wil daartoe een overlegplatform bieden, 

waarop thema's die onder de verschillende bevoegdheden en 

beleidsniveaus vallen kunnen worden besproken. De bedoeling is niet 

er een praatbarak van te maken. Daarom moeten we in werkgroepen 

kunnen functioneren, om daar het voorbereidende werk te doen. Het 

is niet de bedoeling dat politici om de zoveel tijd samenkomen om 

samen te komen. Daarin ben ik immers niet bijster geïnteresseerd. 

 

Er zijn heel wat thema's die we daarin kunnen bespreken, zoals 

arbeids- en studiemigratie, niet-begeleide minderjarige vreemde-

lingen, integratie en controles op verblijfsvoorwaarden. Ik hoop dat ik 

snel de namen doorkrijg, zodat we daar snel werk van kunnen maken. 

 

de la Communauté 

germanophone.  

 

Un groupe de travail composé de 

représentants des membres de la 

CIM sera constitué afin de 

préparer les réunions. Dès que les 

noms de ces représentants me 

seront transmis, une invitation 

pour la première réunion suivra.  

 

L'objectif est de contribuer par le 

biais de la CIM à une politique 

efficace, globale et cohérente, 

englobant tous les niveaux de 

pouvoir. Cet organe ne peut se 

tourner en un lieu de palabres 

stériles. 

 

Parmi les thèmes qui pourront être 

abordés, il y a la migration de 

travail et la migration étudiante, les 

mineurs étrangers non 

accompagnés, l'intégration et les 

contrôles des conditions de séjour.  

 

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

dank u voor uw antwoord. 

 

Ik ben blij te horen dat de namen van de politieke afgevaardigden 

bekend zijn en ik hoop samen met u dat de werkgroepen snel kunnen 

worden samengesteld en dat die interministeriële conferentie snel van 

start zal kunnen gaan. Zoals u zegt, is dat heel belangrijk en situeren 

heel veel thema's zich op verschillende beleidsniveaus, zoals arbeids- 

en economische migratie. Het is belangrijk dat de interministeriële 

conferentie daarvoor het nodige kan doen en ik dank u voor al het 

werk dat u ter zake levert. 

 

10.03  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Tout comme le secrétaire 

d'État, j'espère que la CIM pourra 

vite commencer. En effet, beau-

coup de thèmes sont éparpillés 

aux différents niveaux de pouvoir 

de notre pays.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

11 Vraag van Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "Gender 

mainstreaming binnen asiel en migratie" (55019946C) 

11 Question de Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "L'intégration 

du genre au sein de l'asile et de la migration" (55019946C) 

 

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

stel u deze vraag naar aanleiding van het gender mainstreamingplan 

dat staatssecretaris Sarah Schlitz daaromtrent gepubliceerd had. 

Gender mainstreaming betekent eigenlijk het organiseren, verbeteren, 

ontwikkelen en evalueren van beleidsprocessen met de bedoeling om 

het perspectief van gendergelijkheid te integreren in alle 

beleidsdomeinen en alle beleidsniveaus, en dat door de 

beleidsverantwoordelijke zelf binnen het betrokken bepaald domein. 

11.01  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): La secrétaire d'État Schlitz 

a lancé un plan fédéral Gender 

Mainstreaming qui vise à 

promouvoir l'égalité des sexes 

dans de nombreux domaines de la 

société. Les responsables politi-

ques des domaines con-cernés 
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De bedoeling van gender mainstreaming is een geïntegreerde aanpak 

van die genderdimensie en het is een strategie om de gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen in de samenleving te versterken en de 

genderdimensie een plaats te geven in het overheidsbeleid. 

 

Het plan van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen bevat een 

heleboel acties en aanbevelingen in vrijwel alle beleidsdomeinen, ook 

voor Asiel en Migratie. Een eerste prioriteit volgens dit plan is het 

welbevinden van de inwoners en inwoonsters van de Fedasilcentra te 

bevorderen. Hebt u hiervoor al actie ondernomen? 

 

Een andere actie is de aanstelling van een gender mainstreaming 

coördinator of coördinatrice binnen de Dienst Vreemdelingenzaken. Ik 

vroeg me af of dit reeds gebeurd is en wat de taken van deze persoon 

zullen zijn. 

 

sont censés de s'y atteler. Le plan 

contient des actions et des 

recommandations, y compris dans 

le domaine de l'asile et de la 

migration. Une première priorité de 

ce plan concerne le bien-être des 

résidents des centres de Fedasil.  

 

Le secrétaire d'État a-t-il déjà pris 

des mesures à ce sujet? Une 

autre action est la nomination d'un 

coordinateur de l'intégration de la 

dimension de genre au sein 

l'Office des étrangers (OE). Ce 

coordinateur a déjà été nommé? 

Quelles sont ses missions? 

 

11.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Platteau, zeker in 

het domein van Asiel en Migratie is het belangrijk om voldoende aan 

gender mainstreaming te doen. U somt al twee van de engagementen 

op: de genderdimensie integreren in de bescherming van het 

welbevinden van de bewoners van de opvangcentra en de aanstelling 

van de gendercoördinator bij Fedasil en de DVZ. 

 

Daarnaast zal de genderdimensie ook worden geïntegreerd in de 

projectoproepen van Fedasil, in de omkadering van de omgang 

tussen personeel en bewoners van gesloten centra en in de 

hervorming van de wetgeving rond gezinshereniging. Fedasil, het 

CGVS en de DVZ zullen ook waken over de uitsplitsing inzake gender 

in hun statistieken. 

 

Wat betreft de bescherming van het welbevinden van de bewoners 

door Fedasil kan ik u het volgende zeggen. Fedasil nam reeds 

verschillende initiatieven om hun welbevinden te bevorderen. Zo 

ontwikkelde Fedasil onlangs een visie met betrekking tot het 

welbevinden in de opvang en er was bij Fedasil al een medewerker 

aan de slag die werkte rond het thema gender. Hij wordt nu ook 

formeel aangesteld tot coördinator. 

 

Wat betreft de gendercoördinatoren zijn de processen lopend. Er 

werden reeds personen aangeduid, maar de formaliteiten en de 

ontwikkeling van de interne coördinatiestructuur zijn dus nog lopend. 

Een eerste opleiding in gender mainstreaming door het Instituut voor 

de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de coördinatoren en de 

andere betrokkenen is reeds gepland in oktober. De coördinatoren 

zullen instaan voor het coördineren en het opvolgen van de 

verschillende engagementen die zijn aangegaan in het kader van het 

actieplan inzake gender mainstreaming en de engagementen die 

zullen worden aangegaan in het kader van het actieplan inzake 

gendergerelateerd geweld. 

 

11.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Surtout dans mon domaine 

de politique, il est important de 

veiller suffisamment au gender 

mainstreaming. Outre les objectifs 

cités, nous travaillons également 

sur des appels à projets de 

Fedasil, les relations entre le 

personnel et les résidents des 

centres fermés, ainsi que la 

législation relative au regroupe-

ment familial. Fedasil, le CGRA et 

l'Office des étrangers veilleront 

également à une bonne répartition 

des genres dans leurs statistiques. 

 

Fedasil a pris diverses initiatives 

pour améliorer le bien-être dans 

les centres. L'agence a développé 

une vision en matière de bien-être 

dans le cadre de l'accueil et le 

collaborateur qui travaillait déjà sur 

le thème des genres devient 

désormais aussi coordinateur. 

 

Une première formation, dispen-

sée par l'Institut pour l'égalité des 

femmes et des hommes, est 

prévue en octobre pour les 

coordinateurs et autres personnes 

concernées. Les coordinateurs tra-

vailleront selon les engagements 

dans le cadre des plans d'action 

en matière de gender main-

streaming et de violence liée au 

genre. 

 

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

is heel goed dat er coördinatoren inzake de genderdimensie zullen 

worden aangesteld en dat zij ook de nodige opleiding zullen krijgen. Ik 

zal het thema blijven opvolgen. 
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Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

12 Vraag van Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De rekrutering 

van personeel bij de asiel- en migratiediensten" (55019947C) 

12 Question de Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le 

recrutement de personnel dans les services dédiés à l'asile et la migration" (55019947C) 

 

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

mijn vraag gaat over de rekruteringscampagne bij de asiel- en 

migratiediensten. Ik zag dat Selor mails verstuurt met de titel: “Werk 

je graag mee aan een humaan en rechtvaardig migratiebeleid?” Het 

ging om een vacature voor 25 terugkeerbegeleiders. 

 

Op uw Twitterpagina zag ik dat ook de Dienst Vreemdelingenzaken 

op zoek is naar terugkeerbegeleiders. U riep mensen op om te 

solliciteren, met de boodschap: “Klagen over het migratiebeleid kon je 

al langer. Vandaag kan je het beleid ook beter maken.” Ik vraag mij af 

of deze communicatie via Twitter niet verkeerd kan worden begrepen. 

Zo lijkt het immers alsof de mensen die klagen over het asiel- en 

migratiebeleid uw doelgroep vormen. 

 

In het kader van de komende audit van de asiel- en migratiediensten, 

lijkt het me ook belangrijk dat de mensen die zullen worden 

aangeworven breed inzetbaar zijn. 

 

Na de audit zullen we immers mogelijks een herstructurering krijgen 

van een aantal diensten, waarbij het belangrijk is dat die mensen 

blijvend ingezet kunnen worden. Een sterke hr-dienst is eveneens van 

belang, want bij een dergelijke grote rekruteringscampagne moeten 

de nieuwe mensen ook de nodige ondersteuning kunnen krijgen. 

 

Mijnheer de staatssecretaris, aan welke profielen denkt u, ook bij uw 

communicatie op Twitter? Welke communicatievaardigheden en 

attitudes zoekt u bij de potentiële sollicitanten? Werkt deze manier 

van adverteren? Trekken de uitgeschreven vacatures de verhoopte 

aantallen kandidaten aan en zijn dat de juiste mensen?  

 

Tot slot, hoe staat het momenteel met de hr-ondersteuning van nieuw 

personeel binnen uw diensten? Zijn er voldoende mensen aanwezig 

die kunnen zorgen voor een onthaalbeleid en onder andere ook voor 

de ontwikkeling en de evaluatie van deze nieuwe medewerkers? 

 

12.01  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): Sur Twitter, le secrétaire 

d'État a appelé les gens à postuler 

à l'offre d'emploi d'accompagna-

teur de retour au sein de l'Office 

des étrangers avec le message 

"Vous pouviez vous plaindre de la 

politique migratoire depuis long-

temps. Aujourd'hui, vous pouvez 

contribuer à améliorer cette 

politique."  

 

Est-ce là une bonne façon de 

communiquer? Cela donne 

l'impression que les gens qui se 

plaignent de la politique d'asile 

constituent le groupe cible. 

 

Quels sont les profils recherchés? 

Quelles sont les aptitudes commu-

nicationnelles et les attitudes dont 

doivent faire preuve les candidats? 

Cette campagne permettra-t-elle 

de trouver suffisamment de 

candidats adéquats? 

 

Qu'en est-il du soutien RH du 

nouveau personnel? Y a-t-il assez 

de personnel pour assurer l'accueil 

ainsi que le suivi et l'évaluation de 

tous ces nouveaux collaborateurs? 

 

12.02 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw Platteau, er is 

duidelijk nood aan een stevige versterking van de asieldiensten. 

 

De komende maanden zoeken we meer dan 700 nieuwe 

medewerkers. Net als bij andere overheidsdiensten verloopt de 

zoektocht naar specifieke profielen soms moeizaam. Wat die 700 

nieuwe medewerkers betreft, als ik één iets heb geleerd uit 

Nederland, waar we daar ook kwamen, is dat het verschil in aantallen 

tussen het personeel in Nederland en het personeel bij ons echt wel 

significant is. 

 

Bovendien is de omvang van deze aanwervingscampagne bij de 

asieldiensten ook nooit gezien. Het is dan ook belangrijk om deze 

campagne op alle mogelijke manieren onder de aandacht te brengen, 

12.02  Sammy Mahdi, secrétaire 

d'État: Un solide renforcement des 

effectifs s'impose dans nos 

services d'asile. Nous cherchons 

plus de 700 nouveaux collabo-

rateurs. La recherche de profils 

spécifiques est parfois laborieuse. 

Nous devons exploiter tous les 

instruments à notre disposition, y 

compris Twitter, pour assurer la 

diffusion la plus large possible de 

la campagne de recrutement. Le 

but de mon message sur ce 

réseau social était d'indiquer que 
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bijvoorbeeld ook via Twitter, als ik zeg "Klagen over het migratiebeleid 

kan u al langer." Mocht ik minister van Mobiliteit zijn, had ik evengoed 

kunnen zeggen "Klagen over in de file staan, kon u al langer. 

Vandaag kunt u het ook beter maken." Dat betekent daarom niet dat 

ik op zoek ben naar spookrijders. Als ik dat zeg, dan is dat met de 

bedoeling op zoek te gaan naar mensen die het beleid beter willen 

maken, omdat het beleid rond migratie nog veel beter kan. Dat 

kunnen we allemaal samen vaststellen. 

 

Via Twitter, Facebook en andere kanalen maar ook via deze 

commissie heb ik het al een paar keer gezegd: ik roep iedereen op 

om actief kandidaten te zoeken en mee de schouders te zetten onder 

het asielbeleid van de toekomst. 

 

Aangezien de aanwervingen gebeuren via Selor heb ik ervoor 

gekozen om een aparte website te lanceren, zodat geïnteresseerde 

kandidaten beschikken over een duidelijk overzicht van de profielen 

die we zoeken. Onze hr-diensten werden naar aanleiding van deze 

campagne duurzaam versterkt, maar ze beschikken over 

onvoldoende capaciteit om al die vacatures in één keer te lanceren en 

te verwerken. De website laat toe een beeld te geven van de 

vacatures die er vandaag zijn en deze die de komende maanden nog 

zullen worden gelanceerd. De selectie van de kandidaten zal niet door 

mij gebeuren, en ook niet door een Twittertribunaal, maar wel door 

Selor en door de diensten zelf.  

 

Zelf hoop ik op enthousiaste kandidaten die gemotiveerd zijn om te 

werken aan een beter asielbeleid. De manier van adverteren werkt in 

ieder geval. Ik kan daarover enkele cijfers meegeven. We merken dat 

het aantal inschrijvingen hoger uitvalt dan normaal. Er zijn voldoende 

inschrijvingen voor het aantal in te vullen plaatsen. Voor 71 vacante 

plaatsen voor terugkeerbegeleiders ontvingen we, hou u vast, 1.315 

sollicitaties. Voor de 170 plaatsen voor migration and protection 

officer ontvingen we, hou u nogmaals vast, 1.596 sollicitaties.  

 

Dat zijn profielen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, zoals 

het hebben van het vereiste diploma. De komende weken zal via een 

functiespecifieke screening, eerst schriftelijk en nadien mondeling, 

worden nagegaan of de kandidaten uit het juiste hout gesneden zijn. 

 

Er is voor de nieuwe medewerkers een onthaal- en opvolgtraject 

uitgewerkt. Na de indiensttreding volgen er interne opleidingen en 

wordt er een socialisatietraject opgestart. In dat kader wordt er de 

eerste werkdag een meter of peter toegewezen, die de persoon moet 

helpen. Nadien volgt er een nauwe opvolging door hr aangaande de 

integratie van het personeelslid. Indien nodig kan er op die manier 

ook worden bijgestuurd. De nieuwe medewerkers worden, zoals alle 

andere medewerkers, opgevolgd via Crescendo, het 

evaluatiesysteem van de overheid. 

 

nous cherchons des personnes 

qui souhaitent améliorer la 

politique d'asile.  

 

J'appelle chacun à chercher 

activement des candidats et à 

s'investir dans la politique de l'asile 

du futur. Un site internet distinct 

répertoriant clairement les profils 

que nous recherchons a été 

développé. Nos services RH 

seront également renforcés 

durablement, mais ils ne disposent 

pas actuellement de la capacité 

requise pour lancer et traiter 

simultanément tous ces appels à 

candidatures. Selor et les services 

de l'asile et de la migration se 

chargent de la sélection des 

candidats.  

 

Cette façon de faire de la publicité 

porte ses fruits. Le nombre de 

candidatures est supérieur à la 

normale. Nous avons reçu 

1 315 candidatures pour les 

71 places vacantes d'accompa-

gnateur de retour et 1 596 candi-

datures pour les 170 places 

vacantes d'officier de protection et 

de migration. 

 

Un trajet d'accueil et de suivi a été 

élaboré pour les nouveaux agents. 

Des formations internes et un 

trajet de socialisation sont prévus 

après l'entrée en service. Le 

premier jour de travail, ils se voient 

attribuer un parrain ou une 

marraine. Ensuite, le service RH 

assure un suivi étroit de 

l'intégration du nouveau 

collaborateur.  

 

12.03  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Ik ben tevreden met uw 

antwoord, mijnheer de staatssecretaris. We krijgen positieve signalen, 

ook over het aantal kandidaten. Ik hoop dat we de juiste personen 

vinden voor de juiste plaatsen, om het asiel- en migratiebeleid te 

versterken en te verbeteren. 

 

12.03  Eva Platteau (Ecolo-

Groen): J'espère que nous trouve-

rons les profils adéquats, mais des 

signaux positifs me reviennent 

d'ores et déjà. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
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De voorzitter: Ik maak van de gelegenheid gebruik om de staatssecretaris te bedanken voor zijn 

aanwezigheid, maar ook voor de goede samenwerking in het voorbije jaar. 

 

Ik wens u in uw drukke agenda de tijd om een toch een kleine beetje vakantie te nemen, mijnheer de 

staatssecretaris, zodat wij elkaar in september met een fris gemoed kunnen terugzien. Ik wens ook de 

andere collega's een goede vakantie. 

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 15.46 uur. 

La réunion publique de commission est levée à 15 h 46. 

 

  

 


