
 

" Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen! " 

De nieuwe staatssecretaris voor Asiel & Migratie Theo Francken zal streng maar 
rechtvaardig, binnen de krijtlijnen van de Europese regelgeving en met inachtneming van 
onze internationale engagementen een kwaliteitsvol beleid voeren. 
Dit betekent - en hier komt de aap uit de mouw - zoveel mogelijk "illegalen" (zo noemt hij de 
mensen wier enige overtreding van de wet het niet hebben van wettige verblijfsdocumenten 
is) het land uit zetten, desnoods gedwongen. Daarvoor wil hij uitbreiding van de gesloten 
opvangcentra met 100 plaatsen, zo, berekende hij, kunnen er jaarlijks 1000 vluchtelingen 
meer uitgewezen worden. Dat men alleen criminelen opsluit en niet mensen in nood zoals 
vluchtelingen ontgaat hem. 
Ook gezinnen met kinderen maar zonder papieren worden niet gespaard. De open 
terugkeerwoningen blijven gehandhaafd maar als ze van daaruit niet vrijwillig vertrekken 
worden ze ondergebracht in aangepaste woonunits binnen het gesloten centrum 127bis 
naast de vlieghaven. 
Enigzins cynisch merkt hij op dat onze naar Zweeds model opgerichte regering niet in alles 
Zweden moet volgen ( Zweden vangt traditioneel veel asielzoekers op en hervestigt 
duizenden Syrische vluchtelingen), België doet immers al zoveel (?) : wij hervestigen nu een 
honderdtal vluchtelingen, waaronder 75 (!) uit Syrië en wij zullen er nog eens 250 (!) 
bijnemen tegen 2019! (Er zijn reeds meer dan 1 miljoen Syriërs op de vlucht ten gevolge van 
de reeds 4 jaar aanslepende burgeroorlog, nu nog verhevigd door de opmars van IS.) 
België vanaf nu de kampioen van het afwijzen van asielaanvragen, van uitwijzing en 
detentie? Het beschavingspeil van een land wordt ondermeer bepaald door de manier 
waarop het met vluchtelingen omgaat. 
De ngo's die het lot van vluchtelingen ter harte nemen moeten nu alert de verdere 
ontwikkelingen volgen; " boer let op uw ganzen! " 
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