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Deze woensdag 19 januari heeft Melchior Wathelet de balans opgemaakt van zijn migratie- en 
asielbeleid van het jaar 2010. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een concreet voorstel op 
tafel te leggen: de oprichting van zogenaamde open "teugkeercentra".  
 
Uitvoering van het politiek akkoord mbt de regularisatie 
 
Sinds hij in juli 2009 bevoegd werd voor deze materie, heeft de Regering hem belast met de 
uitvoering van het politiek akkoord tussen  de toenmalige meerderheidspartijen, namelijk: Open Vld, 
CD&V, MR, PS en CdH over de toepassing van duidelijke regularisatiecriteria . In 2010 ging de 
prioriteit dus uit naar de sanering van de historische achterstand, waartoe middelen werden 
vrijgemaakt. In 2010 werden meer dan 23000 dossiers behandeld door de Dienst 
Vreemdelingenzaken: 15 426 positieve en 7866 negatieve dossiers. De regularisatiecampagne heeft 
echter enkel zin wanneer zij eenmalig is. Daarom heeft Melchior Wathelet er ook voor geijverd de 
nodige aanpassingen in te voeren met het oog op een efficiënte behandeling van de dossiers naar de 
toekomst toe, teneinde een nieuwe regularisatie te vermijden.  
 
Een coherent beleid: preventie, snelle behandeling van de dossiers en verwijderingen. 
 
 In deze bevoegdheid steunt het beleid van Melchior Wathelet op drie peilers: de preventie, de snelle 
behandeling van de dossiers en de verwijdering. De Staatssecretaris heeft de procedures versneld en 
vereenvoudigd en de middelen van de asielinstanties verhoogd. Er werd met name een prioritaire 
behandeling voorzien voor asielaanvragen uit landen waarvoor het erkenningspercentage van het 
vluchtelingenstatuut bijzonder zwak is.  Volgens Melchior Wathelet is de doelstelling duidelijk: « het 
is belangrijk  om grondig maar sneleen dossier te behandelen , dit is essentieel voor de aanvrager die 
zo sneller zicht krijgt op zijn situatie t maar ook voor België die achterstand moet vermijden in de 
behandeling van dossiers. om ». 
 
Het evenwicht van het gezamenlijke asielbeleid hangt eveneens af van een doeltreffend 
verwijderingsbeleid van de personen die geen recht hebben op verblijf in Belgie. Melchior Wathelet 
maakt gewag van een stijging van het aantal verwijderingen in verhouding tot 2007, 2008 en 2009. 
Zo werden er in 2010 om en bij de 8800 personen verwijderd. Melchior Wathelet : « een evenwichtig 
en coherent beleid heeft slechts zin wanneer de personen die geen recht hebben op een verblijfstitel 
effectief verwijderd worden. De prioriteit dient uit te gaan naar de vrijwillige terugkeer maar 
desgevallend dient er ook overgegaan te worden tot de gedwongen terugkeer. »  
 
De oprichting van open «  terugkeercentra »  
 
Melchior Wathelet stelt voor om open "terugkeercentra" op te richten, waar personen die geen 
verblijfstitel verkregen hebben, gedurende 30 dagen kunnen verblijven teneinde hun vrijwillige 
terugkeer in gunstige omstandigheden voor te bereiden. In geval van mislukking, zou betrokkene  
overgebracht worden naar een gesloten centrum met het oog op een gedwongen terugkeer. 
Melchior Wathelet : «dit is een manier om vrijwillige terugkeer te bewerkstelligen: deze is immers 



 
minder traumatiserend voor de verwijderde persoon en kost de Belgische Staat minder geld. Het is 
een eerste stap naar de terugkeer. Deze symbolische en fysieke overgang zou een eerste belangrijke 
etappe zijn ».   
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