05 Vraag van de heer Filip De Man aan de eerste minister over "de afschaffing van de visumplicht
voor Turken die naar de EU willen reizen" (nr. P2108)
05.01 Filip De Man (VB): Mijnheer de voorzitter, het gaat hier om het zoveelste waanzinnige plan van
de Europese Unie. Wij hebben immers mogen vernemen dat op 16 december 2013 een akkoord op
tafel komt, waarbij de visumplicht voor Turkije zou worden afgeschaft.
Mijnheer de eerste minister, ik wil van u weten of de Belgische regering met dat plan heeft ingestemd.
Waarom noem ik het plan waanzinnig? Ik noem het waanzinnig, omdat, ten eerste, door het plan bijna
80 miljoen Turken zonder enige drempel Europa potentieel binnen zullen komen. Turkije is een land
met 99 % moslims en is, geografisch gezien, nauwelijks een Europees land te noemen. U kent onze
argumentatie.
Ten tweede, Turkije is nu al de belangrijkste springplank voor illegalen. De grenzen met Griekenland
en Bulgarije zijn immers zo lek als een zeef. De corruptie aan die grenzen is bovendien schering en
inslag.
Ik heb nog een derde bezwaar. Tegenwoordig krijgen bijna alle lieden uit zowat het hele MiddenOosten, Noord-Afrika en Centraal-Azië probleemloos en zonder visum toegang tot Turkije of krijgen zij
er erg makkelijk een visum, waardoor al die personen uit alle genoemde regio’s vlotjes de Europese
Unie binnen zullen geraken, indien wij een dergelijk akkoord sluiten.
Ik kan mij voorstellen dat op dat ogenblik de terroristen uit bijvoorbeeld Pakistan, waarover het gaat en
waar geen visum nodig is, uit Syrië, Iran en noem maar op, hun rugzak snel klaar zullen maken.
Ten vierde en ten slotte, mijnheer de voorzitter, ook de criminelen uit het Midden-Oosten, een deel
van Noord-Afrika, bijna heel Centraal-Azië en de stan-landen kunnen, indien het akkoord in kwestie
werkelijkheid wordt, vlotjes de EU-grenzen over. Importeren wij nog niet genoeg buitenlandse
criminaliteit?
Wanneer een drugsdealer of een wapenhandelaar vandaag bij wijze van spreken in onze fichebak zit
en een visum voor een Europees land aanvraagt, kan hij daaruit worden gehaald. Indien de
visumplicht verdwijnt, zal zulks niet langer mogelijk zijn en zal er bovendien meer criminaliteit in de
Europese Unie zijn.
Mijnheer de eerste minister, ik vraag mij werkelijk af welke onverantwoordelijke minister zijn fiat aan
het bewuste akkoord gaf.
05.02 Eerste minister Elio Di Rupo: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, Turkije zal op
16 december een overnameovereenkomst met de Europese Unie ondertekenen.
Die overeenkomst voert snelle en doeltreffende procedures in voor de terugkeer van personen die
zonder vergunning op het grondgebied van de unie verblijven. De overeenkomst zal zowel van
toepassing zijn op onderdanen als op staatsburgers van derde landen die via Turkije zijn gereisd. De
ondertekening van de overeenkomst is een voorwaarde om een dialoog op te starten over
visumliberalisering voor Turkse burgers.
Gelet op het belang van de overnameovereenkomst voor de unie en voor ons land is de Europese
Raad van ministers van Buitenlandse Zaken er dus mee akkoord gegaan onderhandelingen aan te
vatten. De Europese Commissie werd belast met de uitwerking van een road map in die zin. In de
huidige fase is er enkel beslist om een onderhandelingsproces op te starten.
Dat proces zal over verschillende jaren lopen en de lidstaten zullen in elke fase van het proces de
voortgang van Turkije op verschillende gebieden moeten valideren, zoals geldt voor alle landen
waarmee visumonderhandelingen lopen. Het betreft onder meer de uitvoering van de
overnameovereenkomst, immigratiebeheer, de openbare orde en de grondrechten.
In dit stadium is het dan ook voorbarig om te spreken over de opheffing van de visumverplichting voor
Turkse onderdanen. Zonder het akkoord van de raad en dus van de lidstaten mag er geen beslissing

worden genomen.
05.03 Filip De Man (VB): Collega’s, ik heb goed geluisterd.
Het blijkt dat men in ruil voor een akkoord, dat over tien dagen wordt ondertekend en dat bepaalt dat
Turkije illegale vreemdelingen, die vanuit Turkije de Europese Unie zijn binnengekomen, moet
terugnemen, de poorten nog verder open zal zetten. Daar komt het op neer. Men zal illegalen die
vanuit Turkije via Bulgarije of Griekenland zijn binnengekomen, mogen terugsturen, maar aan de
andere kant gaan de poorten nog verder open en dat in een Europese Unie, mijnheer Di Rupo, waar
nu al miljoen steuntrekkers uit den vreemde aanwezig zijn en men te kampen heeft met 27 miljoen
werklozen. Wanneer men de deuren nog verder openzet, dan is dat voor een land met bijna
80 miljoen inwoners niet anders dan zelfvernietigingsdrang. Ik vind dat geen Europees beleid meer
pro Europa. In feite is dat een Europees beleid tegen Europa.
Het incident is gesloten.

