De Standaard: Somers controleert asielzoekers zelf

16 februari 2010 - Alle asielzoekers die in Mechelen een regularisatie-aanvraag indienden, moeten bij
burgemeester Bart Somers (Open Vld) op de koffie. Als ze geen gebenedijd woord Nederlands - of Frans spreken, geeft hij een ongunstig advies.
Als burgemeester van Mechelen is Somers vertrouwd met asielzoekers en migranten. “En toch ben ik nog
meerdere keren verrast geweest in de persoonlijke gesprekken die ik met elk van de regularisatiezoekers
gevoerd heb”, zegt hij.
“Veel meer dan ik dacht zijn mensen die hier willen blijven wél heel erg bezig met het leren van Nederlands. Elk
verhaal is ook anders. Soms ben ik op schrijnende toestanden gebotst. Zoals een Tunesisch meisje dat
uitgehuwelijkt werd, wiens huwelijk misgelopen is en nu wil gaan studeren maar dat niet mag. Of een gezin van
wie de dochter inmiddels naar de Hogeschool in Mechelen gaat en de zoon naar het Sint-Romboutscollege,
perfect geïntegreerd is maar al tien jaar niet over de nodige papieren beschikt.”
Waarom heeft u de regularisatiezoekers uit uw stad persoonlijk bij u laten langskomen?
“Eerst onderzoeken onze diensten of het niet om frauduleuze stukken gaat of mensen met een crimineel
verleden. Vervolgens checkt de wijkagent of ze effectief op het opgegeven adres wonen. Van de groep die dan
overblijft, ongeveer de helft, wil ik persoonlijk nagaan of ze duurzaam verankerd zijn. Zeven vrijdagen ben ik al
bezig met gesprekken met die mensen. In heel eenvoudige taal ga ik na of ze het Nederlands een beetje
beheersen.”
“Ik leg de lat daarbij niet te hoog. Met wie geen sikkepit Nederlands begrijpt, probeer ik nog Frans te spreken.
Maar ook dat is voor een aantal mensen onbegrijpelijk. Zo kunnen ze moeilijk volhouden dat ze hier duurzaam
verankerd zijn.”
Waarom doet u dat zelf?
"Ik vind dat een heel fundamentele beslissing: iemand regulariseren of niet. De minister (staatssecretaris van
Migratie Melchior Wathelet, red.) vraagt het advies aan de burgemeester over de duurzame verankering van de
asielzoeker. Hij neemt de beslissing op basis van dat advies. Ik wil het juiste advies geven.”
“Via die persoonlijke gesprekken kom ik ook in persoonlijk contact met die Mechelaars, met de diepmenselijke
problematiek van de mensen die hier asiel zoeken. En ik was ook aangenaam verrast: drie op de vier van de
mensen die ik ontmoet heb, doen wel ernstige inspanningen om Nederlands te leren. Het gaat om Marokkanen,
Chinezen, Tsjetsjenen, mensen uit alle uithoeken van de wereld. Mechelen is als een grootstad in
laboratoriumformaat door de multiculturele diversiteit.”
Wil u tonen dat u een burgemeester van de harde lijn bent tegenover asielzoekers?
“Neen. Iedereen kan deel uitmaken van onze samenleving, maar ik wil wel duidelijk maken dat we geen
opendeurpolitiek voeren. De regels moeten correct nageleefd worden. Anderzijds bekijk ik dit toch als een
positieve ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat de gedreven mensen die nu regularisatie zoeken, wel werk zullen
vinden. Dit zijn geen 150 of 200 klanten voor ons OCMW.”

