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travailler transversalement avec votre collègue, le 

ministre Ducarme? Ce sont de toute façon des 

responsabilités dans le même gouvernement, 

avec des demandes de places supplémentaires à 

certains moments. Il est dommage de ne pas 

utiliser de la manière la plus adéquate possible et 

la plus humaine possible, ces places qui existent 

de toute façon physiquement. 

 

J'irai interroger votre collègue. J'ose espérer qu'il 

pourra y avoir une ouverture en la matière et que 

nous pourrons quand même avancer sur ce 

dossier. 

 

02.04  Theo Francken, secrétaire d'État: 

Madame Fonck, les demandeurs d'asile ont des 

places. Il n'y a aucun demandeur d'asile, en 

Belgique, qui n'ait pas une place d'accueil. Vous 

parlez des réfugiés. Quand ils demandent l'asile, 

ils se voient attribuer une place. 

 

Vous parlez des migrants illégaux. C'est contre la 

loi. Ce n'est pas une loi que j'ai introduite. La loi 

existe depuis 37 ans en Belgique. Ce sont des 

catégories différentes. Vous voulez que la loi 

d'accueil organisant Fedasil soit adaptée et 

ouverte à des migrants qui ne demandent pas 

l'asile en Belgique. Vous pouvez toujours 

introduire une proposition de loi. Mais il est très 

clair que c'est impossible avec la loi actuelle. Nous 

pouvons toujours en débattre si vous introduisez 

une proposition. Mais ma position est que je ne 

suis pas favorable à l'élargissement de la loi. 

 

02.05  Catherine Fonck (cdH): Vous n'avez rien 

compris à la question! 

 

02.06  Theo Francken, secrétaire d'État: J'ai très 

bien compris. 

 

02.07  Catherine Fonck (cdH): Je vous parle 

d'intégration sociale, une compétence d'un autre 

ministre de votre gouvernement, en l'occurrence 

M. Ducarme. Il est question de personnes qui ne 

sont ni des réfugiés, ni des migrants, mais 

simplement des Belges qui, pour des raisons 

toutes autres, sont à un moment donné sans 

logement. Nous sommes bien dans le cadre de 

l'intégration sociale. 

 

Je dis juste que ce sont des places qui, 

physiquement, sont libres. Elles existent. Plutôt 

que de les laisser libres, alors qu'il y a parfois des 

gens à la rue qui ne sont pas des réfugiés, ni des 

migrants, mais qui ressortent de la compétence 

d'un de vos collègues du gouvernement … 

 

02.08  Theo Francken, secrétaire d'État: (…) 

 

02.09  Catherine Fonck (cdH): J'essaie de 

terminer ma phrase, monsieur le président. 

 

Quand on parle de subventions qui sont 

suspendues, cela signifie et vous le savez aussi 

bien que moi, que cela met les communes en 

difficulté. À l'inverse, un accord avec le ministre de 

l'Intégration sociale permettrait d'utiliser ces 

places de la manière la plus efficiente possible, au 

bénéfice de gens qui se trouvent à la rue. Je 

parlais en particulier de Belges pour attirer votre 

attention. Un logement est libre en période de 

grand froid, et ils ne peuvent même pas l'occuper! 

 

Voilà tout simplement le sens de ma proposition. 

J'ose espérer – on peut toujours rêver – qu'une 

ouverture se fera à l'avenir, car il s'agit d'une 

simple question de bon sens, sans rapport avec 

les migrants puisqu'elle concerne avant tout nos 

compatriotes. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

De voorzitter: Vraag nr. 24341 van mevrouw 

Smeyers zal later behandeld worden. 

 

03 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "de 

opvolgingscommissie voor het 

terugkeerbeleid" (nr. 24374) 

03 Question de Mme Nahima Lanjri au 

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

de la Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la 

commission de suivi de la politique de retour" 

(n° 24374) 

 

03.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag 

dateert van 13 maart en gaat over de 

opvolgingscommissie. Naar aanleiding van de 

Sudancrisis, van de problemen met betrekking tot 

het terugsturen van mensen naar Sudan, werd 

beslist dat er een opvolgingscommissie komt. 

Reeds voordien waren wij daarmee ook bezig. 

Mevrouw Monica De Coninck heeft in onverdachte 

tijden ook een voorstel ingediend in verband met 

het terugkeerbeleid, in opvolging van het rapport-

Vermeersch.  

 

Wij hebben via de media moeten vernemen dat er 

een opvolgingscommissie voor het terugkeer-

beleid komt, onder het voorzitterschap van 
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professor Bossuyt. Deze commissie zou zich 

buigen over alle aspecten van het terugkeerbeleid. 

De kranten vermeldden ook wie in de commissie 

zou zetelen. Het gaat over een vertegen-

woordiging van DVZ, het Commissariaat-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de 

commissaris-generaal van de federale politie, de 

AIG en afgevaardigden van de luchtvaart-

maatschappijen en pilotenverenigingen.  

 

Dit zijn allemaal mensen die betrokken zijn bij het 

uitvoerbeleid, bij het uitwijsbeleid. Ik meen echter 

dat het de bedoeling is om dat ruimer te doen, om 

heel het terugkeerbeleid te evalueren en om het 

niet toe te spitsen op hetgeen vroeger bij de 

commissie-Vermeersch zat, namelijk de laatste 

fase van het uitwijsbeleid. Wij hebben er ook 

steeds op aangedrongen om daarin ruimer te 

gaan, om ook te kijken naar de wijze waarop de 

vrijwillige terugkeer verloopt. Verloopt die goed of 

niet? Wat zou men daaraan kunnen verbeteren? 

 

Hoe verloopt de aftoetsing van artikel 3 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens? 

Als er asiel werd aangevraagd, gebeurt dat door 

het Commissariaat-generaal. Als er geen asiel 

werd aangevraagd, ressorteert dat onder de 

verantwoordelijkheid van DVZ. In het evaluatie-

rapport over Sudan is een aantal zaken daarover 

opgenomen.  

 

Ten eerste heb ik een aantal vragen over de 

samenstelling van de commissie met voornamelijk 

mensen die zelf betrokken partij zijn. Dat stemt 

toch tot nadenken.  

 

Zijn er ook mogelijkheden gepland om andere 

leden in de commissie te laten zetelen, zoals 

mensen uit de academische wereld, van Myria en 

afgevaardigden van ngo's als experts? Het gaat 

dan om meer leden uit de academische wereld 

dan alleen de voorzitter, mensen die vertrouwd 

zijn met de problematiek.  

 

Kan de commissie externe experts uitnodigen bij 

haar werkzaamheden? Op die manier zou de 

lacune sowieso opgevangen kunnen worden. 

 

Zoals gezegd zouden volgens ons alle aspecten 

van het terugkeerbeleid bekeken moeten worden. 

Zullen daarbij ook de procedures inzake 

beslissingen worden geëvalueerd, dus de manier 

waarop men tot bepaalde beslissingen komt? In 

welke mate zal de commissie zich ook buigen 

over de toetsing van artikel 3 van het EVRM bij 

uitwijsbeslissingen? Wordt ook de manier waarop 

identificatiemissies worden georganiseerd door de 

commissie geëvalueerd? 

 

Op welke manier zal de commissie zich buigen 

over de fase die onmiddellijk na de verwijdering 

volgt, namelijk de opvolging van mensen in hun 

thuisland of eventueel een derde land waarnaar ze 

werden verwijderd? Wordt ook de manier waarop 

de huidige controle-instanties hun taak vervullen, 

bijvoorbeeld de AIG, onder de loep genomen? 

 

Ik heb ook vragen bij de wettelijke basis waarop 

de commissie haar werkzaamheden vervult. Is die 

commissie opgericht op basis van een koninklijk 

besluit? Zo ja, kunt u ons dat bezorgen? Over 

welke onderzoeksmogelijkheden en financiële 

mogelijkheden beschikt de commissie? Krijgt zij 

voor haar taken eigen budgetten en personeels-

leden? Wie zijn die personeelsleden? Gaat het om 

gedetacheerde personeelsleden en wie voert de 

leiding? 

 

De gebeurtenissen van de afgelopen maanden 

vragen om een maximale transparantie inzake het 

terugkeerbeleid. U hebt zelf ook aangegeven dat u 

daartoe bereid was. Het is uiterst belangrijk dat 

ook het Parlement in dezen maximaal betrokken 

wordt en haar toezichtfunctie kan uitoefenen. 

 

Hoe zal de terugkoppeling van de commissie naar 

het Parlement gebeuren, in het bijzonder naar 

onze commissie voor de Binnenlandse Zaken? 

Wordt er tussentijds gerapporteerd aan het 

Parlement? In welke mate en hoe kan de 

commissie problemen die dringend een oplossing 

vergen, rapporteren, zodat wijzigingen onmiddellijk 

toegepast kunnen worden? Mogelijk stelt u voor 

om een en ander na een half jaar te evalueren, 

maar als de commissie in haar toezicht op iets 

botst, kan de commissie desgevallend 

onmiddellijk reageren bij de bevoegde instanties 

of bij u om onmiddellijk het probleem te verhelpen, 

in plaats van te wachten tot een half jaar of een 

jaar na de feiten? 

 

 

03.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer 

de voorzitter, mevrouw Lanjri, in de verklaring van 

de federale regering van 9 februari 2018 werd de 

wil geuit om een commissie in te stellen om de 

praktische uitvoering van de wettelijke en 

reglementaire bepalingen in het kader van het 

terugkeerbeleid te evalueren. 

 

Haar taken worden verder omschreven in de 

oprichtingsverklaring. Deze commissie is belast 

met het evalueren van de praktische uitvoering 

van de wettelijke en reglementaire bepalingen in 

het kader van het terugkeerbeleid en van de 

samenwerking tussen de verschillende actoren. 
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Ze zal hierover op geregelde tijdstippen verslag 

uitbrengen. Een beetje later op het jaar zal ze een 

tussentijds verslag met aanbevelingen uitbrengen, 

dat aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

aan mijzelf zal worden voorgelegd. 

 

Ze kan steeds andere leden of experts uitnodigen 

om te worden gehoord of om informatie waarover 

ze beschikken mee te delen. De externe 

communicatie van de commissie gebeurt door de 

voorzitter van de commissie. De vergoeding van 

de leden zal worden uitgewerkt via een koninklijk 

besluit. 

 

De commissie zal een beroep doen op 

personeelsleden van de FOD Binnenlandse 

Zaken. Er worden geen nieuwe personeelsleden 

aangeworven om de taken van de commissie uit 

te voeren. De eerste vergadering heeft op 9 maart 

plaatsgevonden. Er heeft ook al een tweede 

vergadering plaatsgevonden. Dat verloopt goed. 

 

Na het verschijnen van het Sudanrapport is er op 

een vrijdagnamiddag een commissievergadering 

geweest, waarop de premier, samen met minister 

Jambon, de samenstelling van de commissie 

heeft meegedeeld aan het Parlement. U kunt het 

parlementair verslag erop nalezen. Dat is 

natuurlijk gebeurd na een akkoord binnen de 

regering. Wij doen met deze commissie niets 

anders dan in de vorige commissies-Vermeersch; 

ze is ook op dezelfde wijze samengesteld. 

 

03.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik heb nog 

niet op al mijn vragen een antwoord gekregen. 

Wat met de terugkoppeling naar het Parlement als 

de commissie een probleem opmerkt? Zal zij dan 

wachten of meldt zij dat onmiddellijk? 

 

03.04 Staatssecretaris Theo Francken: Er zal 

een verslag komen. Het eerste verslag moet na 

een jaar komen en dan zal er uiteraard een 

terugkoppeling naar het Parlement zijn. Dat 

verslag zal in de Kamer worden besproken. 

 

03.05  Nahima Lanjri (CD&V): Op zich is het 

begrijpelijk dat men een globale evaluatie doet na 

een jaar, dat is geen probleem. 

 

De commissie zal waarschijnlijk at random een 

aantal gevallen bekijken en zal niet altijd alles 

opvolgen. Dat begrijp ik ook, maar stel dat zij iets 

ziet dat echt verkeerd loopt en dat onmiddellijk 

moet worden aangepakt, dan zal zij toch niet 

wachten en het een jaar later in haar rapport 

schrijven? Dat is ook een belangrijke vraag die ik 

heb gesteld. 

 

03.06 Staatssecretaris Theo Francken: Als er iets 

verkeerd loopt, zal ik dat wel vernemen. Als het 

echt een groot probleem is, dan hebben wij 

daarvoor geen commissie nodig. Daarvoor heb ik 

een administratie. Er is daarvoor politie op BruNat 

en dan zal ik onmiddellijk op de hoogte worden 

gebracht. 

 

Ik weet dus niet wat u juist bedoelt. Als professor 

Bossuyt en zijn commissie tot een vaststelling 

komen, zullen zij dat zeker meedelen. Die lijn 

staat open. Dat zal zeker aan het kabinet worden 

meegedeeld. Als er iets acuut problematisch is, 

zal ik dat ook direct horen van de Dienst 

Vreemdelingenzaken of van de politie die de 

verwijderingen doet. Daarvoor heb ik op zich geen 

commissie nodig. Dat is dagelijks beleid. 

 

03.07  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb een 

antwoord gekregen over de samenstelling. U zegt 

dat de commissie verder kan worden aangevuld 

met experten. Over het inhoudelijk aspect heb ik 

echter geen antwoord gekregen: wat wordt er juist 

geëvalueerd? Gaat het ook over de procedures, 

de toetsing aan artikel 3 van het EVRM en de 

identificatiemissies? 

 

03.08 Staatssecretaris Theo Francken: Ik heb dat 

toch duidelijk gezegd. De commissie is belast met 

het evalueren van, ten eerste, de praktische 

uitvoering van de wettelijke en reglementaire 

bepalingen in het kader van het terugkeerbeleid 

en, ten tweede, de samenwerking tussen de 

verschillende actoren.  

 

03.09  Nahima Lanjri (CD&V): Dat betekent 

alles? Zij mag dus alles evalueren wat ik heb 

gevraagd? 

 

03.10 Staatssecretaris Theo Francken: Ik weet 

niet wat u hebt gevraagd. Ik zeg u juist wat het 

antwoord is.  

 

03.11  Nahima Lanjri (CD&V): U hebt mijn vraag 

ook op papier. 

 

03.12 Staatssecretaris Theo Francken: Ik zeg 

wat de opdracht is van de commissie, zoals 

besproken in de kern, bepaald door de regering 

en meegedeeld door de eerste minister enkele 

maanden geleden. 

 

03.13  Nahima Lanjri (CD&V): Er is de algemene 

omschrijving, maar ik vraag of wij dat zo moeten 

interpreteren dat inderdaad de procedures, de 

toetsing aan artikel 3 van het EVRM en de 
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identificatiemissies kunnen worden geëvalueerd? 

Gaat het, met andere woorden, over alles wat het 

terugkeerbeleid omvat? Om het eenvoudig uit te 

drukken: het terugkeerbeleid omvat verschillende 

facetten. Zal de commissie die verschillende 

facetten kunnen evalueren? 

 

03.14 Staatssecretaris Theo Francken: De 

commissie, waarvan mijn kabinet geen deel 

uitmaakt, is zelf verantwoordelijk voor de regeling 

van haar werkzaamheden. Als zij zich wilt buigen 

over de toetsing aan artikel 3 en andere punten, 

dan moet zij dat doen. Dat is niet in mijn handen. 

Ik zeg u wat de wettelijke opdracht van de 

commissie is. Men kan die heel ruim of heel strikt 

interpreteren. Dat moet u aan de heer Bossuyt 

vragen. U kunt hem altijd uitnodigen voor een 

gesprek, maar de heer Bossuyt kennende, zal hij 

dat zeer ruim interpreteren. Het staat hem vrij om 

dat te doen. Daarover heb ik niets te zeggen. 

 

03.15  Nahima Lanjri (CD&V): Ik rond af, 

mijnheer de voorzitter. Ik dank de staatssecretaris 

voor het antwoord. Het is misschien goed dat wij 

de heer Bossuyt volgende maand of de maand 

nadien uitnodigen om te horen hoe hij zijn 

opdracht ziet en hoe hij die zal aanpakken. Moet ik 

dat voorstel schriftelijk meedelen of is dat 

genoteerd? Kunnen wij bekijken wanneer het in de 

agenda past om hem uit te nodigen? 

 

De voorzitter: Wij zullen daarover moeten 

spreken in de regeling der werkzaamheden en 

nagaan of de volledige commissie dat wenst te 

organiseren en op welke manier, rekening 

houdend met andere prioriteiten. Het kan echter 

zo worden meegenomen. Ik neem aan dat uw 

fractie het zal herhalen tijdens de regeling der 

werkzaamheden. 

 

03.16  Nahima Lanjri (CD&V): Het is ook niet de 

bedoeling om daarvan een hoorzitting van een 

halve dag te maken; een halfuur kan volstaan, 

zodat de heer Bossuyt kan toelichten hoe zijn 

commissie werkt. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

04 Samengevoegde vragen van 

- de heer Wouter De Vriendt aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "resettlement uit 

Niger" (nr. 24589) 

- mevrouw Monica De Coninck aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "de hervestiging van 

Afrikaanse migranten uit Niger" (nr. 24618) 

04 Questions jointes de 

- M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la 

réinstallation de Nigériens" (n° 24589) 

- Mme Monica De Coninck au secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la 

réinstallation de migrants africains du Niger" 

(n° 24618) 

 

De voorzitter:  De heer De Vriendt is in een 

andere commissie. 

 

04.01  Monica De Coninck (sp.a): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik had een 

schriftelijke vraag ingediend over die special 

flights. De termijndatum is verstreken. Misschien 

wilt u dat eens bekijken? Als u wil, kan ik u een 

kopie geven van die vraag. 

 

Eind vorig jaar werd de wereld geschokt door 

beelden van een CNN-reportage waarin te zien 

was hoe Afrikaanse migranten bijna als slaaf per 

opbod werden verkocht in Libië. Als reactie op 

deze grove praktijken beloofden de Europese 

Unie, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties 

in november 2017 een joint task force op te 

richten. Deze joint task force had als doel de 

duizenden Afrikaanse migranten, die vastzitten in 

Libische detentiecentra, te bevrijden en te 

relocaliseren. 

 

In haar uiteenzetting in het Europees parlement op 

13 maart, wees Federica Mogherini erop dat in de 

eerste twee maanden van 2018 al ruim 16 000 

migranten werden bevrijd uit deze detentiecentra. 

Dit is goed nieuws. De meeste migranten werden 

teruggestuurd naar hun thuisland, maar er is 

blijkbaar ook nog een aantal vluchtelingen. 

 

Volgens Vincent Cochetel, speciaal gezant voor 

de VN-vluchtelingenorganisatie, zijn er 1 334 

kwetsbare vluchtelingen geëvacueerd uit die 

Libische detentiecentra. 312 daarvan zijn naar 

ltalië geëvacueerd en 2 naar Roemenië. 

Daarnaast zijn er 1 020 vluchtelingen onder het 

Emergency Transit Mechanism naar Niger 

geëvacueerd, wachtend op een hervestiging naar 

Europa. Van die 1 020 zijn er tot nu toe maar 55 

hervestigd, en vrijwel allemaal naar Frankrijk. 

 


