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Zo’n 150 Syrische vluchtelingen krijgen een humanitair visum van staats
secretaris Francken. Dat soort visa komt altijd met een schijn van willekeur.

‘Humanitaire visa moet je
altijd geval per geval bekijken’

Staatssecreta
ris Francken
met aartsbis
schop Jozef
De Kesel.
© belga
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NIKOLAS VANHECKE
B R U S S E L I ‘We hopen dat de
eerste gezinnen hier voor Kerst
mis arriveren. Dat zou mooi zijn.’
Jan De Volder van de christelijke
geloofsgemeenschap Sant’Egidio
is blij dat er schot in de zaak komt.
Onder haar impuls onderteken
den staatssecretaris Theo Fran
cken (NVA) en vertegenwoordi
gers van de verschillende geloofs
gemeenschappen (bij wie aarts
bisschop Jozef De Kesel) gisteren
een akkoord over een ‘humanitai
re corridor’. Het katholieke opi
nieblad Tertio bracht het nieuws
als eerste uit.
Via die corridor verhuist de ko
mende maanden een honderdvijf
tigtal Syrische vluchtelingen naar
ons land. Nu verblijven ze nog in
vluchtelingenkampen in Libanon
en Turkije. Organisaties die zijn
verbonden aan de erkende eredien
sten gaan op zoek naar een verblijf.
De Syriërs komen met andere
woorden niet terecht in het op
vangnetwerk van Fedasil. De plan
ning van hun reis en betaling van
vliegtuigtickets zijn ook in de han
den van die organisaties. Om hier
voet aan grond te mogen zetten,
hebben de Syriërs wel een visum
nodig. Dat levert Francken af onder
de vorm van humanitaire visa.
Eens in België kunnen de Syri
ers een asielprocedure opstarten.
De kans dat ze de vluchtelingen
status krijgen en hier mogen blij

ven, is zeer groot. Het Commissa
riaatGeneraal voor de Vluchte
lingen en Staatlozen (CGVS) er
kent Syriërs doorgaans als vluch
teling gezien de oorlogssituatie in
hun land.

Hoeveel aanvragen voor
humanitaire visa kregen
een positief antwoord?
1.616*

Gezinnen met kinderen
‘We weten nog niet om wie het
precies zal gaan’, zegt De Volder.
De selectie is in handen van
Sant’Egidio, meer bepaald de Ita
liaanse tak ervan. In Italië en
Frankrijk zijn er al Syrische vluch
telingen via dit principe herves
tigd. ‘Het gaat om kwetsbare per
sonen, de grote meerderheid zul
len gezinnen met kinderen zijn.
Maar ook ouderen en zieken. Ze
hebben besloten om hun leven in
Syrië definitief achter zich te laten
en zijn mentaal bereid om hun
kinderen een andere toekomst te
geven. Als ze al een band hebben
met België, is dat een meerwaar
de.’
Het federaal migratiecentrum
Myria uitte al een aantal keren be
denkingen bij de uitreiking van
humanitaire visa. De beslissing
daarover is in handen van enkel
en alleen de staatssecretaris en er
zijn geen duidelijke criteria voor.
‘Er hangt daardoor een sfeer van
willekeur rond het beleid’, vindt
de directeur van Myria (DS 22 no
vember 2016).
‘In het geval van deze 150 per
sonen heeft de staatssecretaris al
zijn goedkeuring gegeven. Je zou
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‘Het is de
bedoeling dat
alle geloofsge
meenschappen
hier mensen van
om het even
welke religie
opvangen’
JAN DEVOLDER

Sant’Egidio

kunnen zeggen dat het om een
“uitnodiging” gaat’, zegt Myria nu.
Die uitnodiging geldt voor een
beperkte groep, terwijl er ontelba
re gezinnen in dezelfde situatie
zitten. Volgens het kabinetFranc
ken is het niet wenselijk om crite
ria te verbinden aan humanitaire
visa. ‘Dan zouden ze afdwingbaar
worden en vallen ze niet meer on
der de discretionaire bevoegdheid
van de staatssecretaris’, zegt zijn
woordvoerster Katrien Jansseu
ne. ‘Humanitaire visa moet je net
geval per geval bekijken. Het is al
tijd maatwerk. Voor iedereen die
buiten de criteria zou valt, moet je
dan eigenlijk een nieuwe catego
rie van visum uitvinden.’

Niet alleen christenen
De corridor doet sterk denken
aan de verhuizing van 244 christe
lijke Syriërs in 2015. Ook zij kre
gen op voorspraak van een chris
telijke lobbygroep een humanitair
visum. Wel moesten ze zelf hun
reis betalen en kwamen ze terecht
in het Klein Kasteeltje, een op
vangcentrum van Fedasil.
‘Wij gaan de solidariteit niet
beperken tot christelijke gezin
nen’, verzekert De Volder. ‘Het
kunnen evengoed moslims, Joden
of mensen met nog een andere
achtergrond zijn. Daarvan heb
ben we een punt gemaakt in de ge
sprekken met de staatssecretaris.
De bedoeling is dat alle geloofsge
meenschappen hier mensen van

om het even welke religie opvan
gen. Moslims kunnen terechtko
men in voorzieningen die de bis
dommen hebben geregeld, bij
voorbeeld.’
In welke mate dat principe in
de praktijk omgezet raakt, moet
nog blijken. Nu begint de zoek
tocht naar geschikt onderdak. ‘Er
is bij de bevolking veel bereidheid
om te helpen’, zegt De Volder.
Het kabinetFrancken noemt
de corridor ‘een mooi project’.
‘Ook vanwege het aspect van “pri
vate sponsorship”. Zelfs tot een
jaar na hun erkenning als vluchte
ling blijven ze onder de hoede van
de erediensten’, zegt Jansseune.
‘De vergelijking met de Syri
sche christenen van 2015 is begrij
pelijk, maar dit is toch anders. De
uitreiking van visa om humanitai
re redenen was indertijd gestoeld
op een resolutie die de Kamer al in
2014 had goedgekeurd. Daarin
staat dat bedreigde minderheden,
zoals christenen, moeten worden
beschermd. Nu is de doelgroep
breder. Intussen is de asiel
instroom in België ook onder con
trole en is er Europees gewerkt
aan de versterking van de buiten
grenzen. Ons principe is dat we
zacht zijn voor de kwetsbaren en
hard voor wie misbruik maakt van
de regels. Deze humanitaire corri
dor past daarin. Overigens zijn er
nog nooit zoveel humanitaire visa
uitgereikt als tijdens deze regeer
periode.’ (zie grafiek)

