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Persconferentie 9 oktober 2007 
 

DEELAKKOORD ‘ASIEL EN MIGRATIE’ 
 
De Beloften 
 
Wat kondigden de Vlaamse regeringsonderhandelaars aan in hun verkiezingsprogramma’s 
voor 10 juni 2007?  
 
 
CD&V  
 
Gezinshereniging  
 
Beide partners moeten zeker 21 jaar zijn en de gezinshereniger dient naast voldoende 
bestaansmiddelen ook over een ziekteverzekering en huisvesting voor zichzelf en de 
gezinsleden te beschikken.  
 
Gezinsherenigers moeten zich ook inburgeren.  
 
Een centrale databank moet helpen schijnhuwelijken beter op te sporen, bij vaststelling moet 
er effectief bestraft worden.  
 
 
N-VA  
 
Asiel 
 
Vlaanderen moet volledig bevoegd worden voor alle relevante materies.  
 
Afgewezen asielzoekers moeten in een gesloten centrum hun uitwijzing afwachten. Dit 
verblijf dient zo kort mogelijk te zijn.  
 
Regularisatie 
 
Effectieve opsporing en repatriëring van illegalen, gebruikmakend van capaciteit van 
gesloten centra waar illegalen een korte tijd worden opgesloten, i.p.v. het ‘bevelschrift tot 
het verlaten van het grondgebied,’ zoals dat nu nog gangbaar is.  
 
Eén centrale overheidsdienst voor een professioneel uitgewerkt terugkeerbeleid met sociale 
begeleiding in de landen van herkomst.  
 
Nationaliteitswetgeving  
 
De N-VA wil dat nationaliteitsverwerving het resultaat is van een inspanning om zich in te 
burgeren. Onder meer taalkennis moet daarbij een voorwaarde worden.  
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Gezinshereniging 
 
De N-VA pleit ook voor een echt cascadeverbod, zodat iemand slechts een keer gebruik kan 
maken van het recht op gezinshereniging.  
 
De partij eist een doorgedreven sensibiliserings- en ontmoedigingsbeleid t.a.v. transnationale 
huwelijken van de tweede en derde generatiemigranten.  
 
Inburgeringsverplichting ook voor gezinsherenigers. Definitieve verblijfsvergunning wordt 
pas afgeleverd na voldoen aan alle integratievoorwaarden.  
 
Overige  
 
Economische migratie heeft in principe een tijdelijk karakter. De migrant wordt tewerkgesteld 
met verlengbare contracten van één jaar. Ook de verblijfsvergunning wordt jaarlijks verlengd. 
Pas wanneer een migrant na een ononderbroken periode van vijf jaar nog steeds verzekerd is 
van tewerkstelling en ingeburgerd is, krijgt hij een permanente verblijfsvergunning.  
 
 
VLD  
 
Asiel  
 
Inperking van de toegang tot de Raad van State. Verdere aanscherping van de cassatiefilter, 
zodat de Raad van State slechts in uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer de eenheid van 
rechtspraak in het gedrang komt of wanneer het om principekwesties handelt, kan gevat 
worden.  
 
Informatie- en ontradingscampagne in het buitenland om onoprechte asielzoekers af te 
schrikken.  
 
Versterking van initiatieven, samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 
om afgewezen asielzoekers in de landen van herkomst te herintegreren.  
 
Regularisatie  
 
Geen nieuwe collectieve regularisatie.  
 
Nationaliteitswetgeving 
 
De toekenning van de Belgische nationaliteit moet een recht zijn dat echter verbonden is aan 
het respecteren van bepaalde verplichtingen. De kennis van de taal van de regio en het 
respecteren van de grondregels van onze samenleving zijn hierbij basisvereisten.  
 
Gezinshereniging 
 
Verplicht inburgeringstraject voor familie van kandidaat-immigranten.  
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Herziening van de associatieverdragen met Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de 
voormalige republiek Joegoslavië, gezien de wijzigingen aan de voorwaarden voor 
gezinshereniging.  
 
Inburgering  
 
Minstens onthaal- en inburgeringsbeleid voor alle ‘nieuwkomers.’  
 
Voor zij die langer blijven een verplicht inburgeringstraject. Een kandidaat-immigrant 
verbindt er zich toe om een taalcursus te volgen in zijn land van herkomst (de kost hiervoor 
wordt gedragen door het land van herkomst en de EU) en zich daarna te onderwerpen aan een 
taaltest (in het land van herkomst door examinatoren uit de betrokken EU-landen).  
 
Overige  
 
Op Europees vlak moet er een databank komen op basis van een gegarandeerde identificatie 
van elke migrant die zich aanbiedt op het grondgebied van de EU.  
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Asiel en regularisatie 
 
Er komt geen collectieve regularisatie, juichen CD&V/N-VA en VLD. Alleen liegen zij waar 
ze bij staan. Net zoals minister Dewael deed in de voorbije jaren, zal zijn opvolger massaal 
kunnen regulariseren. Het afgelopen jaar werden niet minder dan 12.667 
regularisatieaanvragen ingediend, waarvan er 5.392 ingewilligd werden[1]. Deze aanvragen 
hadden betrekking op 10.207 personen. Tijdens de voorbije vier jaar werden om en bij de 
vijftigduizend illegalen geregulariseerd. Is dat “individueel” of “massaal”? 
 
REGULARISATIE (Artikel 9, lid 3 VW)  
  
                        Aanvragen      Ingewilligd        
              
 
2003                10.493             2.102 
2004                14.601             2.844 
2005                15.927             5.424 (11.630 personen)  
2006                12.667             5.392 (10.207 personen)         
  
De achterstand bedroeg einde maart 2006 ongeveer 25.500 dossiers. 
 
Reeds jaren wordt er tegenover illegale vreemdelingen in de praktijk een gedoogbeleid 
gevoerd, komt er van een effectief opsporings- en uitwijzingsbeleid niets in huis en worden er 
permanent en op grote schaal illegale vreemdelingen geregulariseerd. Met de laatste wijziging 
van de Vreemdelingenwet[2] werd de regularisatiecarrousel alles behalve een halt toegeroepen. 
Het fameuze artikel 9, derde lid, werd weliswaar opgeheven, maar het nieuwe artikel 9bis van 
de Vreemdelingenwet  bevat een quasi identieke bepaling. Dit was niet meer dan een 
cosmetische ingreep.  
 
Volgens het in het kader van de federale regeringsonderhandelingen bereikte deelakkoord  
behoudt de minister van Binnenlandse Zaken zijn discretionaire bevoegdheid om van geval 
tot geval te beslissen over individuele regularisatieaanvragen. Er komt dus geen permanente 
regularisatiecommissie die zich over de regularisatieverzoeken moet buigen. De schijnheilige 
regularisatiepolitiek van de voorbije jaren wordt echter bestendigd en nu ook verankerd in het 
regeerakkoord. Alles wijst erop dat de regularisatiepraktijk in een grotere versnelling zal 
geschakeld worden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een versoepeling van de regels voor 
individuele gevallen. Het is duidelijk dat er tussen de verschillende partijen afspraken zijn 
gemaakt om de lat voor regularisatie een heel stuk lager te leggen. Regularisatie dreigt een 
automatisme te worden, cdH krijgt z’n zin. 
 
In elk geval wordt, door in het regeerakkoord uitdrukkelijk aandacht te besteden aan de 
regularisatie, de hoop van de betrokken individuen en organisaties gevoed dat het voortaan 
gemakkelijker zal worden om een illegaal verblijf om te zetten in een legaal verblijf. Onder 
meer zouden illegalen die over bepaalde professionele vaardigheden beschikken en ‘goed 
geïntegreerd’ zijn, in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en hier mogen werken. 
Dit is niet meer of niet minder dan het openzetten van de doos van Pandora en komt neer op 
                                                 
 
[1] Antwoord van minister van Binnenlandse Zaken op schriftelijke vraag nr. 1266 van 4 april 2007 van Paul 
Meeus (VB).   
[2] Wet van 15 september 2006, Belgisch Staatsblad  6 oktober 2006. 



 5

de toekenning van een premie voor het jarenlang overtreden van onze verblijfswetgeving. Het 
creëert ook verwachtingen naar de toekomst toe met het bekende aanzuigeffect tot gevolg.  De 
boodschap wordt (nogmaals) gegeven dat het volstaat lang genoeg onder te duiken om een 
verblijfsrecht in de wacht te slepen.  
 
Na een jaar zal er ook nog eens een evaluatie plaats vinden om na te gaan of de humanitaire 
criteria voor regularisatie niet moeten verduidelijkt worden. Te vrezen valt dat de roep om een 
collectieve regularisatie tegen dan alleen maar luider zal weerklinken. 
 
Nationaliteitsverwerving  
 
Onder meer de CD&V maakte zich voor de verkiezingen sterk voor een wijziging van de 
gewraakte snel-Belg-wet. We kunnen evenwel niet anders dan vaststellen dat de berg een 
muis heeft gebaard. Het enige wat de CD&V/N-VA uit de brand wist te slepen, is dat 
voortaan een minimale verblijfsduur zou worden vereist van vijf jaar en dat de kandidaat-Belg 
over een kennis moet beschikken van één van de drie landstalen. In verband met deze 
voorwaarden is het daarenboven niet duidelijk of zij zullen gelden voor alle procedures tot 
verkrijging van de Belgische nationaliteit of alleen voor de naturalisatieprocedure. Dit maakt 
een groot verschil, aangezien meer dan twee derden van de kandidaat-Belgen gebruik maken 
van de procedure van de nationaliteitsverklaring (artikel 12bis van het Wetboek van de 
Belgische nationaliteit), met name van de nationaliteitsverklaring op grond van de duur van 
het verblijf in België (artikel 12bis, §1, 3°, waarvoor thans nota bene een minimale 
verblijfsduur van zeven jaar geldt).  
 
Het Vlaams Belang vindt het niet slecht dat er een integratiecriterium wordt opgenomen in het 
Wetboek van de Belgische nationaliteit. Alleen valt te vrezen dat dit niet meer zal blijken te 
zijn dan een lege doos. Ook vóór de inwerkingtreding van de fameuze snel-Belg-wet op 1 mei 
2000 werd een integratiecriterium gehanteerd. Destijds volstond het dat men regelmatig naar 
een Belgische radiozender luisterde om als geïntegreerd beschouwd te worden. Er werd 
gewerkt met nietszeggende vragenlijsten. De vraag is hoe de talenkennis zal getoetst worden. 
Volstaat het enkele woorden in het Nederlands, Frans of Duits te wauwelen of wordt een 
elementaire mondelinge en schriftelijke beheersing van een van deze talen vereist? Het 
Vlaams Belang is voorstander van een heuse burgerschapsproef waarin niet alleen de 
mondelinge en schriftelijke taalbeheersing wordt getest, maar ook de kennis van de 
rechtsbeginselen en de normen van onze samenleving, alsmede van de staatsstructuur en van 
de geschiedenis en cultuur van de Gemeenschap waarvan men deel wenst uit te maken. Om 
die reden moet de organisatie van deze burgerschapsproeven worden toevertrouwd aan de 
Gemeenschappen. Een nationaliteitsaanvraag zou pas ontvankelijk zijn wanneer men een 
burgerschapscertificaat kan voorleggen waaruit blijkt dat men met goed gevolg een 
burgerschapsproef heeft afgelegd (zie het wetsvoorstel tot invoering van een Wetboek 
Staatsburgerschap, Doc 51 1004/001). Volgens het bereikte deelakkoord worden de 
Gemeenschappen, tegen elke logica in, volledig buiten de toetsing van het integratiecriterium 
gehouden. Op die manier wordt het schuchtere Vlaamse inburgeringsbeleid ondergraven door 
de laksere federale nationaliteitswetgeving. Nog absurder is dat het niet zou uitmaken welke 
van de drie landstalen de kandidaat-Belg machtig is. In Vlaanderen zou het dus niet eens 
nodig zijn het Nederlands, de taal van het Gewest waar men zich heeft gevestigd, machtig te 
zijn!  Een beetje Frans brabbelen is kennelijk al voldoende.  
 
Als men het integratiecriterium ernstig neemt, moet bovendien de lijn worden doorgetrokken 
en de kandidaat-Belg verplicht worden om afstand te doen van zijn oorspronkelijke 
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nationaliteit. Het Vlaams Belang is van oordeel dat het staatsburgerschap exclusief dient te 
zijn: individuen kunnen weliswaar veranderen van staatsburgerschap, maar kunnen slechts 
van één land tegelijk staatsburger zijn. De verkrijging van het Belgische staatsburgerschap 
veronderstelt een ondubbelzinnige keuze voor dit staatsburgerschap en voor dit 
staatsburgerschap alleen. Te allen prijze dient vermeden te worden dat het staatsburgerschap 
wordt verleend aan vreemdelingen die slechts geïnteresseerd zijn in de rechten en voordelen 
die daaruit voortvloeien. Van een dergelijke ‘schijn-naturalisatie’ wil het Vlaams Belang niets 
weten. Het toestaan van het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit aan ‘nieuwe Belgen’ 
geeft aanleiding tot het ontstaan van twee categorieën Belgische staatsburgers. Het gevaar 
bestaat dat de bi- en multipatride Belgen[3] aan ‘nationaliteitsshopping’ doen en zich, naar 
gelang van de omstandigheden, beroepen op de nationaliteit die de meeste voordelen biedt.  
 
Er moet tevens een einde komen aan de wirwar van procedures die kunnen uitmonden in de 
verwerving van het Belgische staatsburgerschap: naturalisatie, nationaliteitsverklaring, 
nationaliteitskeuze, huwelijk met een Belgisch staatsburger. Door de eenheid van procedure 
en van verantwoordelijke instantie worden meervoudige nationaliteitsaanvragen en de kans op 
misbruiken vermeden. Nu komt het soms voor dat een negatief advies over een 
nationaliteitsaanvraag wordt uitgebracht, terwijl de betrokkene reeds via een andere procedure 
Belg geworden is. Er bestaat overigens geen beperking inzake het aantal ingediende 
nationaliteitsaanvragen.   
 
Onduidelijk is verder of, zoals vooropgesteld in de tweede formateursnota van Leterme, 
artikel 12bis, §1, 2°, zal opgeheven worden. Deze bepaling maakt het voor een meerderjarige 
vreemdeling, van wie een van de ouders Belg geworden is, mogelijk de Belgische nationaliteit 
te verwerven door het afleggen van een nationaliteitsverklaring. Dit kan zonder dat de 
betrokkene ook maar één dag in België verbleven heeft en sinds de wetswijziging van 27 
december 2006 behoeft hij niet eens meer naar België te komen voor de indiening van zijn 
nationaliteitsaanvraag. Aangezien het gaat om meerderjarige kinderen van nieuwe Belgen, 
wordt de beperking van het recht op gezinshereniging tot minderjarige kinderen aldus 
compleet uitgehold.  
 
Gezinshereniging  
 
De voorwaarden inzake gezinshereniging zouden aangescherpt worden, maar verder dan het 
stellen van een inkomenseis voor het laten overkomen van een familielid lijkt dit niet te gaan. 
Betekent dit overigens effectief dat de volgmigrant gedurende de eerste jaren van zijn verblijf 
in België geen gebruik kan maken van onze sociale zekerheid, hetgeen de achterliggende ratio 
is van een inkomensvoorwaarde? Niet alleen wij, maar bijvoorbeeld ook de voorzitter van het 
OCMW in Antwerpen zal zeer benieuwd zijn. 
 
Wat een hervorming van het volgmigratiebeleid betreft, past onmiddellijk een tweetal 
kanttekeningen. In de eerste plaats dient erop gewezen te worden dat het strenger maken van 
de voorwaarden voor gezinshereniging met in ons land verblijvende vreemdelingen weinig 
zoden aan de dijk brengt indien niet tegelijkertijd de nationaliteitswetgeving wordt 
aangescherpt. Anders kunnen deze nieuwe regels al te gemakkelijk omzeild worden. Op de 
meer dan 300.000 nieuwe Belgen die in het tijdvak 2000-2006 gecreëerd werden, zullen zij 
alvast niet van toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor vreemdelingen die in België een 

                                                 
[3] Personen die, behalve Belgisch staatsburger, tevens onderdaan zijn van een of meer andere 
staten. 
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onderdaan willen vervoegen van een land waarmee België een bilateraal verdrag heeft 
gesloten inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers: Marokko, Turkije, Tunesië, 
Algerije enz. Bijna 60% van de vreemdelingen die een beroep doen op gezinshereniging heeft 
de Marokkaanse of Turkse nationaliteit! Het wordt dan ook hoog tijd om deze achterhaalde 
akkoorden op te zeggen.  
 
Indien het de toekomstige regering menens is om een halt toe te roepen aan de 
gezinsherenigingscarrousel, die de integratie van de reeds aanwezige vreemdelingen fnuikt en 
zorgt voor een massale import van vaak ongeletterde en moeilijk of zelfs niet te integreren 
vreemdelingen,  zullen andere maatregelen nodig blijken dan het stellen van een inkomenseis. 
Huwelijksmigratie moet beperkt worden tot het laten overkomen van een partner uit een 
huwelijk dat al bestond voordat de hier reeds verblijvende vreemdeling in België is 
aangekomen.  Het moet dus gaan om gezinsHERENIGING in de echte zin van het woord en 
niet om gezinsVORMING, waarvan thans in de overgrote meerderheid van de gevallen sprake 
is. Indien een Marokkaan(se) of een Turk(se) die hier geboren is, een gezin wil stichten met 
een Marokkaan(se) of een Turk(se), moet dat gebeuren in het land van herkomst en niet in 
België.  
 
Economische migratie  
 
In tegenstelling tot wat men vaak hoort beweren, is het niet zo dat er thans geen legale 
arbeidsmigratie mogelijk is. Begrijpelijkerwijze geldt wel de beperking dat  alleen dan een 
arbeidsvergunning kan toegekend worden wanneer het niet mogelijk is binnen een redelijke 
termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door 
een nog te volgen gepaste beroepsopleiding, geschikt is om de betrokken arbeidsplaats op een 
bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden. Het aantal afgeleverde 
arbeidskaarten neemt jaar na jaar toe. Alleen al in het Vlaams Gewest werden in 2006 in 
totaal 27.524 arbeidskaarten en vergunningen uitgereikt aan vreemde werknemers[4].  
 
Maar eerst en vooral: indien er een tekort aan arbeidskrachten voor bepaalde beroepen 
bestaat, moet in de eerste plaats de bestaande arbeidsreserve worden aangesproken. In het 
augustus 2007 waren er in heel België nog steeds 430.000 werkzoekende werklozen vergoed 
door de RVA.  In datzelfde kwartaal waren er ook bijna 80.000 jeugdwerklozen (jonger dan 
25 jaar). Brussel en Wallonië – met een jeugdwerkloosheid van respectievelijk 36,3% en 
24,1% - spannen de kroon, maar zelfs in het welvarende Vlaanderen bedroeg de 
jeugdwerkloosheid maar liefst 10,5%. In het getal van 430.000 werklozen zijn verschillende 
categorieën dan nog niet eens begrepen: oudere werklozen, bruggepensioneerden enz. Het 
onbenutte arbeidspotentieel overtreft ruimschoots een half miljoen. Het komt erop aan dit 
legertje werklozen te activeren, zonodig na de nodige herscholing. De Gemeenschappen 
moeten ook meer investeren in praktijkgericht onderwijs op maat, dat beter is afgestemd op de 
concrete noden van de arbeidsmarkt. Er kan eveneens op gewezen worden dat de EU-lidstaten 
uiterlijk op 1 mei 2011 – en behoudens zwaarwegende redenen in beginsel reeds op 1 mei 
2009 – verplicht zijn hun arbeidsmarkt volledig open te stellen voor werknemers uit de 
nieuwe lidstaten. Daarbovenop nog eens niet-Europese vreemdelingen rekruteren, getuigt van 
zinsverbijstering.  
 

                                                 
[4] Beknopt jaarrapport 2006 van het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie 
(www2.vlaanderen.be). 
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Hebben oranje-blauwe partijen zich trouwens al eens afgevraagd of een selectieve migratie 
ethisch verantwoord is ten opzichte van de ontwikkelingslanden die hun zeldzame 
hooggeschoolden naar het Westen zien vertrekken? Heeft zo’n braindrain trouwens niet tot 
gevolg dat wij voor eeuwig en een dag miljarden euro’s aan ontwikkelingshulp moeten 
ophoesten?  
Voorts zijn de landen van herkomst juist geïnteresseerd in de export van hun overtollige 
laaggeschoolde arbeidskrachten. Indien men echter eveneens de arbeidsmarkt openstelt voor 
laaggeschoolden, zou dat economische zelfmoord betekenen en het einde van de sociale 
welvaartsstaat inluiden.  
 
 In het debat over arbeidsmigratie wordt tenslotte al te vaak vergeten dat de arbeidsmigranten 
geen geïsoleerde individuen zijn, maar ook hun cultuur en religie meebrengen – met alle 
problemen die daaruit vaak voortvloeien – en, niet te vergeten, een familie hebben. Het 
aantrekken van nieuwe gastarbeiders zal onvermijdelijk leiden tot een verdere toename van 
gezinsmigratie. Deze volgmigranten zullen overwegend netto-ontvangers van ons stelsel van 
sociale zekerheid zijn. Zelfs al richt de overheid zich op geschoolde immigranten uit niet-EU-
staten, dan nog is de kans verre van denkbeeldig dat de totale met de arbeidsmigratie gepaard 
gaande inwijking vooral ongeschoold van aard zal zijn. Zoals de TransAtlantic Migration 
Group stelt, zijn gastarbeiderprogramma’s het begin van een rivier die zich kan ontpoppen tot 
een immense delta waar geen dam nog tegen opgewassen is.  
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Bijlage 
 
Frankrijk  
 
Asiel  
 
De kersverse bewindsman Brice Hortefeux zei dat hij van plan is om nog dit jaar 25.000 
illegale immigranten Frankrijk uit te zetten.  
 
Regularisatie  
 
In Frankrijk komt, na de verkiezingsoverwinning van Sarkozy, geen generaal pardon voor 
illegalen.  
 
Nationaliteitswetgeving  
 
In de wet worden ook de eisen voor het verkrijgen van een tienjarige verblijfsvergunning 
verscherpt. Zo moeten nieuwkomers voortaan eerst een inburgeringscursus met goed gevolg 
afsluiten.  
 
Gezinshereniging  
 
De Franse regering wil hogere drempels opwerpen voor migranten die weinig kans maken op 
de arbeidsmarkt. De partner mag gezinsleden voortaan pas laten overkomen als hij minimaal 
achttien maanden in Frankrijk woont (dat was vroeger een jaar), werk heeft (een uitkering was 
voordien voldoende) en als hij passende woonruimte heeft. Er komen ook taaltests voor deze 
nieuwkomers.  
 
Inburgering. 
 
Er zullen maatregelen worden getroffen om de overgekomen gezinsleden sneller te laten 
integreren. Beheersing van de Franse taal en voldoende financiële solvabiliteit om het gezin 
van de nieuwkomers in hun levensonderhoud te laten voorzien zijn daarbij belangrijke 
criteria.  
 
Denemarken  
 
Asiel 
 
Gedurende de zeven jaar dat asielzoekers moeten wachten op regularisatie, kunnen zij 
worden uitgezet indien de situatie in het land van herkomst verbetert en gezinsvormers 
indien hun relatie in scheiding eindigt.  
 
Regularisatie  
 
De aanvrager moet zeven jaar verbleven hebben in Denemarken alvorens hij/zij 
geregulariseerd kan worden.  
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Nationaliteitswetgeving  
 
Om de Deense nationaliteit te verwerven moet de vreemdeling bovendien negen jaar 
ononderbroken verbleven hebben in Denemarken. Pas op de leeftijd van 18 jaar kan de 
procedure worden opgestart.  
 
Gezinshereniging  
 
Gezinshereniging in Denemarken is beperkt tot echtgenoten of partners van inwoners van 
Denemarken en kinderen van inwoners van Denemarken. De Deense immigratiedienst kan 
eisen dat de ouder over een degelijke behuizing en voldoende inkomsten beschikt om het kind 
te onderhouden.  
 
Inburgering  
 
De aanvrager van een verblijfsvergunning moet een introductieprogramma voltooid hebben 
en met succes een Deense taaltest hebben afgelegd.  
 
 
Zwitserland  
 
Ofschoon het geen EU-lidstaat is, nemen we Zwitserland op in het overzicht, gezien de 
scherpe, relatief recente maatregelen inzake asiel en schijnhuwelijken. Deze nieuwe 
maatregelen, bovenop een al strenge wetgeving in andere migratierelevante domeinen, 
werden bij referendum vastgelegd op 24 september 2006. De maatregelen werden 
goedgekeurd met een meerderheid van 76,75% van de stemmers.  
Asiel.  
 
Overheid accepteert a priori nog slechts asielaanvraag, indien de asielzoeker zich aan de 
grens aanbiedt met een geldige reispas of identiteitskaart. Binnen 48 uur kan, bij 
ingebrekestelling, uitzetting volgen.  
 
Afgewezen asielzoekers verliezen automatisch het recht op sociale bijstand en woonrecht.  
 
Veroordeling tot twee jaar gevangenisstraf, indien identiteitsfraude wordt bewezen.  
 
De politiek kan zonder beperking vingerafdrukken en biometrische data van asielzoekers uit 
‘derde landen’ opeisen.  
 
Schijnhuwelijken.  
 
Drie jaar effectieve gevangenisstraf voor afsluiten van een schijnhuwelijk. Wie zich laat 
betalen voor een schijnhuwelijk riskeert vijf jaar gevangenisstraf.  
 
Verblijfsvergunning van huwelijkspartner uit ‘derde land’ wordt nietig verklaard.  
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Verenigd Koninkrijk  
 
Asiel 
 
Kandidaat-asielzoekers kunnen worden uitgewezen op elk moment gedurende de 
asielprocedure, op grond van nieuwe feiten die aan het licht komen inzake de aanvraag.  
 
Gezinshereniging  
 
‘Importbruiden’ krijgen voortaan pas vanaf hun 21ste een visa, in plaats van hun 18de. 
Verplichte test van de kennis van het Engels.  
 
Inburgering  
 
De regering-Blair richtte een Migrant Impact Forum (MIF) op. Dat comité moet de invloed 
van de immigratie natrekken op het Britse sociale weefsel. Londen is vooral bezorgd over de 
immigratiedruk op de gezondheidszorg, het onderwijs, de huisvesting en het transport.  
 
Overige  
 
Inwoners van een niet-lidstaat van de Europese Unie moeten vanaf 2008 een visum 
voorleggen nog voor ze hun land verlaten.  
 
Immigranten kunnen bij het binnenkomen van het Verenigd Koninkrijk ook onderworpen 
worden aan een ondervraging.  
 
Ongeschoolde immigranten zullen worden geweerd door nieuw immigratiestelsel.  
 
Nieuwe regeling zal invulling van knelpuntberoepen door buitenlandse werkkrachten volgens 
vijf categorieën behelzen: wetenschappers en ondernemers, verpleegkundigen en 
onderwijzend personeel, tijdelijke werkkrachten, studenten en tot slot vakantiewerkers en 
artiesten. Voor elke groep gelden strengere regels.  
 
 
 
Filip De Man 
Volksvertegenwoordiger 
Gsm 0477-33 78 96 


