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01.02  Nahima Lanjri (CD&V): Wij hebben allemaal gelezen dat Oostende een aantal extra 
maatregelen heeft genomen omdat daar heel veel problemen zijn met transitmigranten. Dat 
zijn mensen die uit andere landen komen, meestal uit Frankrijk, en op doortocht zijn naar 
Groot-Brittannië. 

 Dit zorgt in Oostende vaak voor criminaliteit op straat. Men heeft daarom beslist om die 
personen twaalf of vierentwintig uur in de cel te kunnen opsluiten wanneer men hen aantreft. 
Er is daarover een samenwerking tussen de politie en DVZ. 

 Ik heb de volgende vragen.  

(1) Ten eerste, zullen deze maatregelen die door Oostende worden genomen, en die te 
begrijpen zijn, niet zorgen voor een verschuiving van het probleem naar naburige 
gemeenten of naar andere havens van waaruit men de overzet kan ondernemen? 

(2) Ten tweede, als vanuit die andere gemeenten of havensteden een vraag om hulp zou 
komen, zal men die dan ook toestaan? Wat onderneemt de federale regering, meer 
bepaald met betrekking tot uw beleidsdomein, in verband met die transitmigranten? 

(3) Werkt men daarvoor samen met alle betrokken partners, zowel DVZ als de federale 
politie? Treedt die coördinerend op en werkt zij samen met andere politiezones? 
Wordt er ook internationaal samengewerkt? 

 Ik weet dat dit een moeilijke problematiek is. Het gaat over transitmigranten die men liever 
niet opvangt in de eigen opvangcentra, zelfs om ze uit te wijzen, omdat ze vaak ook uit andere 
landen komen. Men is hen waarschijnlijk liever kwijt dan rijk. Dit zorgt echter voor 
problemen in de betrokken gemeenten. 

Ten slotte, deze maatregel is al een maand ingevoerd. Ziet men daarvan al resultaten op het 
terrein? 

01.04 Minister Annemie Turtelboom: Mijnheer de voorzitter, het is inderdaad zo dat de 
kustregio kampt met een probleem van illegalen en mensensmokkelaars. Frankrijk en 
Nederland kennen hetzelfde probleem, het typische probleem dat anders is dan andere 
dossiers van migratie. Het gaat over transitmigratie van mensen die niet in ons land willen 
blijven maar die het beloofde land, het land zonder identiteitscontroles willen bereiken, 
namelijk Engeland.  

De politie doet alles wat mogelijk is, maar kan natuurlijk niet alles rechttrekken wat op een 
ander vlak fout loopt. Het migratiebeleid is de oorsprong. De politie kan hierin bij wijze van 
spreken alleen brandweerman spelen, maar kan niet rechttrekken wat op een ander vlak fout 
loopt.  

 Dat betekent dat mensen die worden opgepakt moeten worden vastgehouden en uitgewezen.  

Er moeten natuurlijk ook samenwerkingsakkoorden zijn met Frankrijk. 

  



Op het moment dat ik nog minister van Migratie was heb ik een dergelijk akkoord met 
Frankrijk afgesloten. De uitvoering daarvan laat op zich wachten om gemeenschappelijke 
acties te doen. 

Als men bij wijze van spreken heel veel acties in Oostende doet, duikt het probleem meer op 
in Frankrijk. Als Frankrijk meer acties doet, duikt het probleem op in Oostende of Zeebrugge. 
Men kan dat alleen aanpakken als men dat gemeenschappelijk aanpakt, over de twee landen 
heen. Dat is een van de redenen waarom ik dat samenwerkingsakkoord toen heb afgesloten. 

 Lokale politie, specifiek voor Oostende, voert gerichte ontradingsacties en wordt daarin door 
de federale politie gesteund. Wat doet de federale politie? Een prioritaire oriëntering van het 
interventiekorps. Naast de grote acties kan men ook voor kleinere acties een beroep doen op 
agenten van het CIK en op een aanhoudingswagen. 

 De scheepvaartpolitie werkt altijd mee aan de acties. De spoorwegpolitie levert ’s morgens en 
’s avonds tijdens de spitsuren een interventieploeg die in en rond het station van Oostende zal 
patrouilleren, specifiek gericht op illegalen. De nachtploeg van Gent zal steun leveren bij de 
geplande acties. 

 De politie voert gerichte acties op de risicoplaatsen, parkings, treinen en in stations, 
autosnelwegen, parken en pleinen in de grote steden. 

Wat is er veranderd ten opzichte van zes maanden geleden? Over een aspect moet u de heer 
Wathelet ondervragen. Een of twee medewerkers van de DVZ werken op permanente basis 
samen met de stad Oostende. Zij zijn aanwezig op het politiecommissariaat tijdens acties. De 
administratie en beslissingen met betrekking tot de aangetroffen illegalen verloopt op die 
manier vlotter en meer efficiënt. 

 De databases die worden geraadpleegd zijn ruimer dan voorheen, met als gevolg meer 
terugwijzingen. Bij elke actie wordt federale steun toegekend, door de spoorwegpolitie, de 
scheepvaartpolitie en het interventiekorps. Het totale effectief dat daarbij wordt geleverd is 
tien man, afhankelijk van de omstandigheden. 

 De verschillende betrokken politiediensten organiseren gerichte controles en grootschalige 
acties, en voeren gerechtelijke onderzoeken uit. Ook omliggende gemeenten kunnen net als 
Oostende een beroep doen op federale steun, die wordt gecoördineerd door de DirCo, de 
directeur-coördinator van de federale politie van Brugge. 

 Wat zijn de resultaten? Op nationaal vlak in de eerste helft van 2010 waren er 12 865 
opgepakte illegalen. In de eerste helft van 2011 zijn het er 13 626. In het arrondissement 
Brugge in de eerste helft van 2011 waren er 1 275 opgepakte illegalen. DVZ beslist wat er 
verder mee gebeurt, maar nogmaals, de opvolging daarvan is voor de staatssecretaris voor 
Migratie en Asielbeleid. 

 Het aantal mensensmokkelaars dat wordt gevat, zit in de lift in het arrondissement Brugge. In 
heel 2010 waren er 23 opgepakte mensensmokkelaars. Het eerste semester van 2011 zijn het 
er 26. In het geval van de opgepakte mensensmokkelaars beslist Justitie over het verdere 
gevolg. De onderzoekende magistraat oordeelt over elk dossier van de mensensmokkelaar en 
de rechter beslist welke strafmaat wordt opgelegd. 



 De vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Oostende is momenteel niet aan de 
orde. Zoals ik daarstraks zei, patrouilleert ’s morgens en ’s avonds tijdens de spitsuren een 
interventieploeg in en rond het station van Oostende, specifiek gericht op de problematiek van 
de illegalen. 

 Het risico voor de omliggende gemeenten wordt momenteel laag ingeschat, aangezien het 
doel van de transitmigranten vooral is in het Verenigd Koninkrijk te geraken. 

01.06  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, (…). 

 Ik merk trouwens dat heel wat mensen – 13 000 is toch niet niks – worden opgepakt. Er 
zullen wellicht ook heel wat dubbeltellingen in dit aantal zitten. Wat gebeurt er immers als 
mensen niet vertrekken en de week nadien worden vrijgelaten? Zulks is trouwens een 
opmerking van de politie van Oostende zelf. 

 Kunt u de dubbeltellingen niet uitzuiveren? 

 01.07 Minister Annemie Turtelboom: Dan moet men de databank van DVZ bekijken. 
Daarover moet u collega Wathelet ondervragen, want ik heb geen beschikking over die 
databanken. De problematiek an sich is een migratieproblematiek. Het enige dat de politie 
doet is proberen te helpen waar nodig om mensen op te pakken en controles te doen.  

 01.08  Nahima Lanjri (CD&V): Ik vind het belangrijk dat er verder wordt samengewerkt. Ik 
zou inderdaad willen onderstrepen dat het probleem pas echt kan worden opgelost indien er 
effectief met de omliggende landen, onder meer met Frankrijk, akkoorden worden gesloten 
opdat zij hun asielzoekers die afgewezen zijn, hun illegalen, ook terugnemen.  

 Bij degenen die wij oppakken zijn er veel mensen die uit het buitenland komen, illegalen uit 
Frankrijk en Nederland of waar dan ook. Als wij moeten opdraaien voor de repatriëring, dan 
kan dit natuurlijk niet. De repatriëring naar de landen van herkomst moet gebeuren door de 
landen van naar de illegalen afkomstig zijn. 

 Ik vind dat het echt belangrijk is dat er echt wordt samengewerkt met die landen vanwaar de 
illegalen komen. Wanneer men de controles doet en de identiteitsgegevens heeft en 
samenwerkt met DVZ om te traceren van waar ze komen, zou men dat effectief moeten doen.  

 Ik hoop dat dit in de volgende regering een sterk actiepunt wordt, want alleen door 
gecoördineerd samen te werken, niet alleen tussen de DVZ en de politie, maar ook samen met 
de landen van herkomst, in dit geval al onze buurlanden, kunnen wij dat probleem aanpakken 
en kunnen wij vermijden dat wij een trekpleister zijn – wij zijn dat reeds voor een stuk – of 
blijven voor iedereen die de overzet wil maken.  

01.10 Minister Annemie Turtelboom: Ja, ik wil nog even inpikken op wat mevrouw Lanjri 
heeft gezegd. Niet alleen met de uitwijzing moet rekening worden gehouden. Er is ook de 
controle. Nu gebeurt de controle gedurende een periode in Oostende. Gedurende een andere 
periode gebeurde de controle gemeenschappelijk. Gedurende een periode gebeurt de controle 
zeer intens in België en dan is er een periode dat de controle intens in Frankrijke gebeurt. De 
kuststeden moeten samenwerken voor zowel de controles als de uitwijzingen want dit is een 
zeer atypische vorm van migratie. Die mensen zijn er niet om in België of in Frankrijk te 
blijven, maar om zo snel mogelijk door te steken naar Groot-Brittannië. 



  

Dit wou ik gewoon even meegeven als aanvulling. 

 01.11  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb gereageerd omdat ik dit juist vind. Als men zich wil 
profileren als de strengste of als degene die het meeste controles doet, dan gaan die mensen 
naar die landen waar de controles tijdelijk stilvallen. Ik geef u gelijk dat dit gecoördineerd 
moet gebeuren. Er is overal een strenge aanpak nodig en niet alleen bij ons, even goed in 
Frankrijk, zoniet zoeken die mensen de zwakste schakel om de oversteek te wagen. 

  

Het incident is gesloten. 

 

 


