Question d’actualité de Mme Kattrin Jadin à Pieter De Crem
(Sécurité et Intérieur) sur "Le Brexit et la découverte d'un
camion en Angleterre"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre de l'Intérieur, nous avons appris qu'un
accord était survenu entre l'Union européenne et le gouvernement britannique à propos du Brexit. C'est
un dénouement que nous attendions. Nous sommes conscients qu'il impliquera de nombreuses
mesures, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes.
La réalité à laquelle nous sommes confrontés est douloureuse puisque nous avons appris qu'un camion
immatriculé en Bulgarie, qui est passé par Zeebrugge pour parvenir dans le nord de Londres, contenait
39 cadavres.
Quelles sont les informations exactes en votre possession à ce sujet, à ce stade de l'enquête? Combien
de temps le conteneur est-il resté dans notre pays? Y a-t-il été contrôlé? D'une façon générale, les
contrôles sont-ils renforcés sur les côtes de la Manche?
L'Irlande peut être un pays de transit sur toutes les routes migratoires. Dans ce cadre, quelle est la
coopération entre nos services et ceux du Royaume-Uni?Comment ces services s'adaptent-ils ou
s'adapteront-ils à ces nouvelles réalités?
Prend-on bien note de la réduction des voies légales de la politique migratoire britannique? Comment
pourrons-nous, à partir de là, mieux lutter contre la migration illégale et les drames humains qu'elle
provoque?
Minister Pieter De Crem: Mijnheer de voorzitter, beste collega's, na het vernemen van het nieuws heb
ik namens de regering en alle landgenoten mijn diep leedwezen betuigd aan de ambassadeur van het
Verenigd Koninkrijk en aan de ambassadeur van de Volksrepubliek China, omdat de slachtoffers de
Chinese nationaliteit hebben.
De exacte omstandigheden waarin het drama zich heeft voltrokken, zijn ons nog onbekend. Die maken
nu het onderwerp uit van een gerechtelijk onderzoek, niet alleen in België maar ook in het Verenigd
Koninkrijk. Het federaal parket is, in samenspraak met het parket van Brugge, een onderzoek gestart
en heeft een absoluut communicatieverbod afgekondigd omtrent gegevens die betrekking hebben op
het drama. Daaraan moet ik mij ook houden.
Ik laat opmerken dat hier zaken door elkaar worden gehaald. Ten eerste, blijkbaar heeft het drama niet
zozeer te maken met een aangekondigde brexit. Die brexit zal later gebeuren dan wij hadden gedacht
en het Verenigd Koninkrijk blijft tot het is uitgestapt, misschien begin volgend jaar, met alle rechten en
plichten in de Europese Unie.
Ten tweede, is het Verenigd Koninkrijk een aantrekkingspool voor mensen van buiten de Europese
Unie? Dat is het zeker. Speelt het Verenigd Koninkrijk als aantrekkingspool een belangrijke rol in
transmigratie? Ongetwijfeld.
Het probleem is bekend; het is niet nieuw. Het gaat om personen die willens en wetens geen asiel willen
aanvragen en maar één bedoeling hebben, namelijk zo snel mogelijk in het Verenigd Koninkrijk geraken,
en dus belanden zij in de klauwen van mensenhandelaars.
We zien alweer absoluut een geval van ernstig misbruik en aantasting van de menselijke waardigheid
door een internationaal netwerk van schabouwelijke mensenhandelaars, fenomeen dat wij in België
bestrijden. België is inderdaad een transitland. Dat is het altijd geweest en dat zal het altijd blijven.
Aan degenen die gedurende vier van de vijf jaar de verantwoordelijkheid hebben genomen, wil ik eens
te meer vragen waar zij waren. Wat heb ik moeten doen, toen ik begin december het departement
aantrof?
Ik heb personeel van andere diensten naar de provincie West-Vlaanderen moeten overplaatsen,
mensen die beloofd waren en die er nog niet waren.

Ik heb verbindingsofficieren naar het Verenigd Koninkrijk moeten sturen. De toegezegde capaciteit was
niet gerealiseerd.
Ik heb in de korte periode dat ik er was, Jabbeke en Mannekesvere, op het grondgebied van
Middelkerke, bezocht. Ik heb persoonlijk de controles helpen uitvoeren in Adinkerke en De Panne met
Frankrijk. Daarover gaat het, mijnheer Francken.
Ik heb in Zeebrugge de middelen vrijgemaakt voor de scanners en voor de persoonlijke controles. U
hebt dat niet gedaan. De N-VA heeft dat niet gedaan. Waar was u? U was er niet op het moment dat u
het kon doen, en dat weet iedereen.
Dat heeft niets met politieke spelletjes te maken, het is de politieke realiteit. Men moet op het terrein
aanwezig zijn en doen wat er gedaan moet worden. Dat is wat wij gedaan hebben. Geen
aankondigingspolitiek!
Ten tweede, de aanpak zal Europees zijn of hij zal niet zijn. In een informeel onderhoud met mevrouw
von der Leyen heb ik haar onmiddellijk met de neus op de feiten gedrukt. België is een transitland, dat
te maken heeft met transmigratie en grenscontroles.
Er is een organisatie die zich hiermee bezighoudt, met name Frontex. Frontex is echter in het oosten
van Europa actief en doet onvoldoende zijn werk. Ik heb mij geëngageerd om namens de Belgische
regering meer mensen en middelen te organiseren voor Frontex aan de buitengrenzen van Europa. Dat
is een antwoord op de vraag.
Anderzijds komen er heel veel mensen op het grondgebied aan die niet in aanmerking komen voor
politiek asiel. Voor hen blijft het Verenigd Koninkrijk een aantrekkingspool.
Er zijn dus mensen, mankracht en middelen aangewend, veel meer dan vroeger, om het probleem in
moeilijke omstandigheden te beheersen. Zijn incidenten uitgesloten? Neen. Wachten we het onderzoek
af? Ja. Ben ik bereid om naar de commissie te komen, uitleg te geven bij de afwikkeling van de zaak en
te tonen welke inspanningen wij hebben geleverd? Zeer zeker. Dat bied ik het Parlement aan.

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie vivement pour ces informations.
Permettez-moi de constater et de regretter l'échec des politiques européennes en matière migratoire,
ceci par manque de concertation et d'action commune. Si, en Belgique, nous respectons tous les
critères en matière d'asile et de migration, nous ne parvenons pas à enrayer le trafic illégal d'êtres
humains ni même à garantir fermement le respect qui leur est dû.
Il est évident que nous devons continuer de toutes nos forces à combattre toute forme de trafic illégal
d'êtres humains. Nous devons tout mettre en œuvre au niveau européen pour enrayer ce phénomène,
tout en assumant les responsabilités qui incombent à l'État belge.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

