
 

ORBIT VZW - MODELBRIEF | BELGIË en het TOEKOMSTIG MIGRATIEBELEID van de EUROPESE COMMISSIE 

Brief te richten aan leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, in het bijzonder aan leden van de 

Commissie Binnenlandse Zaken. Zie hier wie lid is:  

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/comm/

com.cfm?com=9301 ) 

Mevrouw, Mijnheer, 

De Europese Commissie heeft op 4 maart 2015 aangekondigd versneld werk te maken van haar agenda 

inzake het migratiebeleid. In de perstekst (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4545_en.htm )   wordt 

medegedeeld dat de nieuwe agenda voorzien is voor mei 2015. Nu al worden een aantal bakens uitgezet: 

- een sterk en gemeenschappelijk asielbeleid 

- een nieuwe Europese aanpak van legale migratie 

- een ‘robuuste’ aanpak van mensenhandel/ mensensmokkel en een ‘gevecht’ tegen irreguliere 

migratie 

- een beveiliging van de Europese buitengrenzen. 

Als personen en organisaties in dagelijks contact met mensen die de grenzen reeds zijn overgestoken, als 

burgers die getuigen zijn van massaal veel doden bij immigranten die zulks proberen te doen, willen wij u 

vragen na te gaan welke agenda België zal verdedigen t.a.v. de plannen die de Europese Commissie 

ontwikkelt.  

Wij stellen vast de federale volksvertegenwoordigers weinig vragen stellen aan onze Belgische 

vertegenwoordigers over deze thema’s vooraleer die naar Europese vergaderingen trekken. Nochtans 

heeft Europees migratiebeleid direct impact op de wijze waarop wij in België  - nu en in de toekomst -  

omgaan met immigranten en hun families.  

Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd te vernemen  welke positieve voorstellen ons land meeneemt naar 

een Europees overleg.  Zo bijvoorbeeld aangaande: 

- de inhoud van de terugnameakkoorden. In welke mate dienen zij enkel om onderdanen zonder 

wettig verblijf sneller te laten repatriëren? Dragen zij ook bij aan de samenlevingsopbouw in de 

landen van herkomst van immigranten? Waar vinden we de inhoud van de akkoorden? 

- de creatie van legale kanalen van arbeidsmigratie.  Hoe zal België meewerken aan deze 

uitdaging? Hoe wordt het overleg tussen de Gewesten georganiseerd? 

- het respect voor de mensenrechten. In welke mate zal ons land de EU-lidstaten mee overtuigen om 

de UNO Conventie m.b.t. de rechten van arbeidsmigranten en hun gezinsleden te ratificeren? En 

wanneer zal België dit voorbeeldig doen? 

- het garanderen van een menswaardige opvang van minderjarige en volwassenen migranten 

(zonder wettig verblijf), zolang zij op het grondgebied verblijven? Zullen we zoals aanbevolen door 

de het Agentschap voor fundamentele rechten van de Europese Unie (Fundamental Rights 

Agency)onze inspanningen versterken? 

Wij zouden het ten zeerste waarderen mocht u in de komende weken – als volksvertegenwoordiger - de 

regering bevragen op haar positie in het licht van de initiatieven rond het vernieuwde migratiebeleid van 

de Europese Commissie. 

Wij kijken uit naar uw antwoord en tekenen met de meeste hoogachting,…….  
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