Bouwstenen van een globaal, coherent en rechtvaardig asiel en
migratiebeleid

De migratiestromen, ook naar ons land, vormen een grote maatschappelijke uitdaging. Dit is een
uitdaging voor de hele Europese Unie.
De zoektocht van mensen afkomstig van buiten de Europese Unie naar een nieuwe toekomst
wordt vaak als een bedreiging ervaren en legt druk op het samenleven in het bijzonder in onze
steden.
De nieuwe regering wil daarom investeren in een groter maatschappelijk draagvlak. Het moet
mogelijk zijn om onze gastvrijheid te koppelen aan een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Een globaal en coherent migratiebeleid is dan ook in een globaliserende wereld een belangrijke
pijler van onze samenleving. Daarom wil de nieuwe regering één verantwoordelijk minister die
tevens een belangrijke coördinatieopdracht krijgt. De bevoegde minister staat in voor het onthaal
van asielzoekers en neemt verantwoordelijkheid voor alle andere aspecten van het asiel en
migratiebeleid. Deze minister moet de inspanningen van de gewesten en gemeenschappen
valoriseren en versterken en stemt het beleid van de regering af op het Europese beleid terzake.
1. Migratie en Arbeid
De nieuwe regering wil duidelijke afspraken voor meer ruimte op de arbeidsmarkt met
bijzondere aandacht voor de economische migratie. Dit onderdeel wordt later uitvoerig
hernomen in het economische luik van het regeerakkoord.
Uiteraard krijgen de werkzoekenden uit eigen land voorrang.
Hetzelfde geldt voor de werkzoekenden uit de nieuwe EUlidstaten. De beperking op
het vrij verkeer van deze werkzoekenden zal worden weggewerkt.
Voor de knelpuntberoepen komt er ook een verruiming met de zgn. derdelanders. Daarom
zal er een systeem van “bluecards” worden uitgewerkt voor knelpuntberoepen. Deze
nieuwe mogelijkheid zal van start gaan op 1 oktober 2008.
Eenmalig en uitzonderlijk krijgen mensen zonder een wettige verblijfsvergunning de kans
een tijdelijk arbeids en verblijfsrecht te verwerven. Deze maatregel geldt alleen voor
personen die sinds 1 januari 2006 in ons land verblijven en een vaststaand werkaanbod
hebben.
De regering zal deze maatregelen uitwerken in nauw overleg met de sociale partners en de
betrokken gewesten.
2. Migratie en Gezinshereniging
De nieuwe regering wil mensen die op hun recht op gezinshereniging of gezinsvorming
aanspraak willen maken, beschermen tegen misbruiken door anderen.
Wie over een stabiel en regelmatig inkomen (minstens 125% van het leefloon) uit arbeid
beschikt waardoor hij/zij in het onderhoud van zichzelf en zijn gezin kan instaan kan een
beroep doen op dit recht op gezinshereniging en vorming. Uiteraard geldt deze
voorwaarde niet voor gezinshereniging met minderjarige kinderen.
Ook op deze manier wil de regering het misbruik via schijnhuwelijken aanpakken. Verder
komt er een meldpunt voor slachtoffers van schijnhuwelijken en de parketten moeten echt

vervolgen, zodat de strafbaarstelling van schijnhuwelijken geen dode letter blijft
3. Asiel, opvang van asielzoekers en uitwijzing van afgewezen kandidaatvluchtelingen.
De nieuwe regering wil dat de bestaande wet een succes wordt.

Asielzoekers krijgen uiterlijk 6 maanden na de start van de asielprocedure toegang tot de
arbeidsmarkt.De regering gaat voor een correcte en stricte uitvoering van de nieuwe
asielwetgeving. De federale regering voert een effectief terugkeeren verwijderingsbeleid.
De nieuwe regering verwacht dat afgewezen asielzoekers de gevolgen van de procedure
aanvaarden en het land verlaten. De regering wil mensen aanzetten tot een vrijwillige en
zelfstandige terugkeer. Lukt dit niet dan kiest de regering voor het gedwongen vertrek.
Dit verwijderingsbeleid wordt maar een succes als er een goede samenwerking komt met
de lokale politiezones. We creëren de nodige voorwaarden om dat waar te maken.
Tevens maakt de regering werk van een betere en effictieve spreiding van asielzoekers.
Voor gezinnen met kinderen wiens asielaanvraag wordt afgewezen wil de nieuwe regering
voorzien in een aangepaste opvang van waaruit een humane terugkeer vlot kan worden
georganiseerd. Vanuit deze doelstellling wil de nieuwe regering een omgeving die niet
traumatiserend is voor de kinderen. Een snelle begeleide terugkeer kan hierbij helpen.
De regering houdt verder rekening met de adviezen van de commissieVermeersch.
De regering zal de filterprocedure bij de Raad van State verstrengen.
4. Illegale verblijvers
De regering opteert voor een regularisatiebeleid op individuele basis.
De nieuwe regering vraagt de bevoegde en coördinerende minister om het begrip
“buitengewone omstandigheden” concreter en preciezer te concretiseren in een
rondzendbrief. Vandaag valt onder buitengewone omstandigheden: de langdurige
procedure, prangende humanitaire situatie of ziekte.

De nieuwe regering wil een beleid dat als rechtvaardig wordt ervaren. Daarom moet elke
zweem van willekeur voorkomen worden. De minister moet daarom kunnen

rekenen op een “raad” waarin afgevaardigden van betrokken beleidsdepartementen
en het middenveld zetelen. Deze Raad van Advies voor Vreemdelingen (voorzien
in de Vreemdelingenwet) krijgt de bevoegdheid om op basis van steekproeven na
te gaan over de richtlijnen ter concretisering van de “buitengewone
omstandigheden” op een eenvormige en correcte manier worden toegepast.

5. Migratie en Nationaliteit

De nieuwe regering maakt van de nationaliteitswetgeving een hefboom tot integratie.
De verwerving van de Belgische nationaliteit via naturalisatie wordt afhankelijk gemaakt van
volgende voorwaarden: 5 jaar ononderbroken in België hebben verbleven,, beschikkenover
een verblijfsvergunning van onbepaalde duur en een bewijs van integratie voorleggen..
Een bewijs van integratie bevat o.m. de kennis van een van de landstalen en wordt
afgeleverd door de gemeenschappen. Hiertoe zal een samenwerkingsakkoord worden
afgesloten.
De nationaliteitswetgeving wordt migratieneutraal. Het mag m.a.w. niet makkelijker zijn de
nationaliteit te verwerven dan een verblijfsvergunning te krijgen. Daarom ook wordt het
mechanisme dat ouders die de Belgische nationaliteit verwerven, een automatisch recht
openen voor hun nog in het buitenland wonende (meerderjarige) kinderen gestopt.
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