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Vreemdeling zijn in België in 2016
Myria buigt zich over zeven markante dossiers uit 2016 op het gebied van de grondrechten van vreemdelingen
Myria grijpt de Internationale Dag voor de Mensenrechten op 10 december aan om een Myriadoc te publiceren over
Vreemdeling zijn in België in 2016. Daarmee komt het terug op zeven onderwerpen die het afgelopen jaar de
grondrechten van vreemdelingen in België hebben bewogen.
Ook al ligt de algemene grondrechtenstandaard in België hoog, toch zijn er nog een aantal domeinen waarin de
belangrijkste rechten van vreemdelingen niet helemaal worden gerespecteerd. Deze Myriadoc staat stil bij een reeks
thema’s die vragen oproepen rond de grondrechten van vreemdelingen.
Op die manier snijden we dit jaar zeven onderwerpen aan uit heel uiteenlopende domeinen:
1. de toegang tot dringende medische hulp die kan verbeterd worden;
2. de Gaudi-operaties waarvan de modus operandi toegelicht zou moeten worden om
elk risico op etnische profilering te voorkomen;
3. de toegang tot bankdiensten die problematisch blijft voor personen in een precaire
verblijfssituatie;
4. de strafaanpassingen waar vreemdelingen in irregulier verblijf geen toegang meer
toe hebben;
5. de administratieve boetes waarvoor uitzonderingen en toegankelijke
beroepsmogelijkheden zouden moeten;
6. de hervorming van de rechtsbijstand die de toegang tot justitie beperkt.
7. het recht van slachtoffers van misdrijven om, als ze hier irregulier verblijven, naar de
politie te stappen zonder het risico op aanhouding en opsluiting in een gesloten
centrum te lopen.
Al die problematieken tonen aan dat de verhouding tussen een algemeen kader dat de mensenrechten beschermt en
praktijken of regels die er tegenin lijken te gaan vandaag vaak op scherp staat. En dat is ook niet verwonderlijk. Het
respecteren van de grondrechten van vreemdelingen en de vaststelling dat de meeste vreemdelingen, ook al verblijven ze
hier irregulier, geen criminelen zijn en er ook niet mee moeten geassocieerd worden, is op zo’n momenten nog zinvoller
tegenover zij die mikken op verdeeldheid en op de gettovorming van onze samenleving.
Myria tracht die problematieken te analyseren en er aanbevelingen voor de overheden aan te koppelen. En dit met maar
één doel: de mensenrechtenstandaard in ons land nog meer verbeteren.

Het Federaal Migratiecentrum is een onafhankelijk openbare instelling met drie wettelijke opdrachten: de overheden informeren over de
aard en de omvang van de migratiestromen, de grondrechten van vreemdelingen beschermen en de strijd tegen mensenhandel en
mensensmokkel stimuleren. Het is ook de onafhankelijke component van het mechanisme van Nationaal Rapporteur mensenhandel. Het
Federaal Migratiecentrum is een van de twee instellingen die in maart 2014 de bevoegdheden erfden van het oude Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding, samen met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.
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