Het Laatste Nieuws: "Vijf aanvragen per asielzoeker, dat moet
stoppen"

26 november 2010 - "Er functioneert in ons land een echte asielcarrousel, waarbij asielzoekers telkens
opnieuw een andere aanvraag indienen. Als de ene is afgewezen, dienen ze een andere in, met een licht
aangepaste motivering. Zo kunnen ze hun bed in het opvangcentrum warm houden en hebben ze steeds
weer recht op materiële bijstand. 30% van de asielzoekers gebruikt zo zeer handig de wetgeving.
Gemiddeld dienen ze per persoon vijf aanvragen in, hoewel het maximum drie is." Dat klaagt Open Vld'er
Bart Somers aan.
Hoe krijg je die mensen ooit uit de opvangtehuizen?
Somers: "Zoals het nu gaat, nooit. De opvangtehuizen van Fedasil zitten vol mensen die er niet thuishoren.
Intussen moeten nieuwe vluchtelingen, die misschien wel recht hebben op asiel, op straat slapen. Er zit maar één
ding op: het parlement een wetswijziging laten stemmen om het aantal aanvragen tot één te beperken, met één
herkansing indien er nieuwe elementen opduiken in het dossier."
Wat moet er nog veranderen?
"Dokters aanwerven. Want het stopt niet bij meervoudige aanvragen. Nadien is er nog artikel 9.3: verblijf in ons
land om medische redenen. De asielzoeker stapt naar een huisarts, vraagt een bewijs dat hij ziek is en blijft weer
langer in het opvangtehuis. Niemand controleert dat. Fedasil beschikt over één dokter."
En daarna is er nog een vluchtweg?
"Zeker. Artikel 9.2: verblijf om humanitaire redenen. Nu hij of zij toch al zo lang in het land is, zou het toch niet
menselijk zijn om hem of haar nog weg te sturen. Begrijpt u. België is trouwens het enige land dat asiel toestaat
aan EU-inwoners."
In elk EU-land gelden toch dezelfde humanitaire principes?
"Ons land heeft als enige een uitzondering gevraagd. Zo kunnen wij Basken of Roma asiel verlenen. Wie begrijpt
dat nu? En zo zijn er nog wel eigenaardigheden. Neem nu Griekenland: veel asielzoekers uit Afrika en Azië
komen via Athene. Wettelijk moeten ze asiel aanvragen in Griekenland, maar ze nemen het vliegtuig naar België.
We hebben er ooit één willen terugsturen naar Griekenland, maar volgens de rechter was het niet zeker dat hij
daar humaan zou behandeld worden."
Uw partij zit in de regering. Los het op, zou ik zeggen.
"Wij vragen dat premier Leterme een initiatief zou nemen. Onder Verhofstadt was er een Task Force waarin alle
betrokken diensten zetelden onder leiding van de premier. Elke dag werd de toestand op het terrein opgevolgd.
Zo hebben we de cijfers toen naar beneden gekregen."
Vlot het niet met de uitwijzingen?
"Er worden nu jaarlijks 4.000 uitwijzingen minder gedaan dan pakweg een jaar of tien geleden. Hoe dat komt?
Stel dat een asielzoeker een uitwijzingsbevel krijgt. Als hij niet vrijwillig vertrekt, is er niemand die hem komt
halen. Want Fedasil speelt de namen van de uitgewezenen in z'n opvangtehuizen niet door naar
Vreemdelingenzaken, dat ze moet terugsturen."
En dus wordt er niemand uitgezet?
"Voilà. In de landen van herkomst vertellen ze nu dat de Belgen in ieder dorp een opvangtehuis gaan openen, dat
je kost en inwoon krijgt, desnoods op hotel, en zelfs cash geld van de rechter. Geen wonder dat de stroom blijft
stijgen."
De oplossingen
Het parlement en de regering van lopende zaken kunnen samen alvast een deel van het probleem oplossen,
denkt Bart Somers.
1. lijst opstellen van 'Veilige landen'
Somers heeft een wetsvoorstel klaar om een lijst van 'veilige landen' op te stellen, waarvoor de versnelde

procedure kan worden toegepast. Alleen al met de landen die zowel in Frankrijk als Engeland als veilig worden
beschouwd, kunnen 2.200 van de 15.000 aanvragen versneld behandeld worden.
2. In beroep gaan, stopt uitwijzing niet
Afgewezen asielzoekers uit een veilig land kunnen nog in beroep gaan, maar dat annuleert hun uitwijzing niet.
3. Geen geld meer geven
Somers wil het principe uit de wet schrappen dat financiële hulp toelaat bij chronisch tekort aan opvangplaatsen.
Alleen materiële hulp blijft.
4. Geen meervoudige aanvragen meer toelaten
Opvang alleen als een asielzoeker constructief meewerkt en geen meerdere ongegronde aanvragen indient.
5. Geen asiel meer voor EU-burgers
6. Eén minister en één rechtbank voor migratie
1 vliegtuig voor 8 uitgewezenen
Eén keer heeft België in het kader van het Europese Agentschap voor de Buitengrenzen Frontex een
gezamenlijke terugvlucht georganiseerd, met Groot-Brittannië, Ierland en Nederland. Daarvoor was een Ryanairtoestel gecharterd naar Kinshasa, aldus Bart Somers. "Er waren acht asielzoekers aan boord, van wie vier uit
België. Er waren ook 35 begeleiders mee. Politie, dokters, enzovoort. Geen wonder dat de uitzettingen niet
vooruitgaan."
Nederland heeft een ander systeem. Somers: "Ze gaan bijvoorbeeld met 150 dossiers naar Irak en
onderhandelen met de autoriteiten wie teruggenomen wordt. Dan vliegen ze 50 tot 60 man tegelijk naar huis."

