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NIEUWE AANPAK SANS-PAPIERS

AMOKMAKERS
IN APART
CENTRUM
De sans-papiers die problemen
veroorzaken in terugkeercentra, worden
binnenkort samengebracht in een apart
gesloten centrum. Daar moeten ze
wachten op hun terugkeer.
BRUSSEL Elk centrum voor
illegalen krijgt er vroeg of laat
mee te maken: heethoofden die
zich niet schikken naar het regime en wegen op de hele werking. Binnenkort zullen die samen worden opgevangen op
een nieuwe site. Op termijn
krijgen de sans-papiers die problemen veroorzaken in de steden, zoals recent in de Antwerpse Seefhoek, daar ook onderdak. In het centrum, dat allicht niet in Steenokkerzeel
komt, moeten ze wachten op
hun uitwijzing.
De plannen voor het nieuwe
centrum zijn rond, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migra-

tie Melchior Wathelet (CDH) in
een interview met De Standaard. Het project komt zo
snel mogelijk voor op de ministerraad. Het wordt begroot op
vier miljoen euro.
Concreet zal het centrum
plaats geven aan 160 personen
die de orde verstoren door
dronkenschap, drugs dealen of
agressie. Er kunnen veertig
personen met een ‘moeilijk
profiel’ terecht. De Dienst
Vreemdelingenzaken dringt al
jaren aan op een apart centrum
voor onruststokers. (dey, vhn)
Blz. 6 > interview: Melchior
Wathelet (CDH) vs. Theo Francken
(N-VA) over migratie.

‘Er komt
een gesloten
centrum voor
illegalen die
overlast
veroorzaken
door
dronkenschap
of drugs’
MELCHIOR WATHELET,

staatssecretaris voor Asiel en
Migratie (CDH)

