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De 28 Europese regeringsleiders 
bespraken de Turkse eisen en 
voorstellen gisteravond laat na 
een urenlange onderbreking.  De
verlenging van het overleg met de

Turkse delegatie onder leiding
van premier Ahmet Davutoglu 
was niet eens gepland. Aanleiding
waren “nieuwe Turkse  ideeën en 
voorstellen”, zo klonk het.  Dui-

delijk was dat de Turkse onder-
handelaars hun prijs voor samen-
werking in de vluchtelingencrisis 
nog eens fors hadden opgedre-
ven..

”Waar blijft het geld?”
De Turken hadden hun nieuwe 
pakket de avond tevoren al be-
sproken met EU-raadsvoorzitter 
Tusk, kanselier Merkel en de Ne-
derlandse premier Rutte, maar 
voor de meeste delegaties kwam 
het als een verrassing. (De belang-
rijkste Turkse eisen vindt u elders
op deze bladzijde.)
Verrassend was wel dat het Turkse
voorstel overeenkomsten ver-
toonde met het plan dat de Neder-
landse politicus Diederik Sam-
som enkele weken geleden naar 
voren schoof - de bekende ‘lucht-
brug’.
In het Turkse voorstel neemt An-
kara alle ongeregelde migranten 
terug die vanop zijn kust overste-
ken naar de Griekse eilanden Les-
bos, Kos, Leros, Chios en Samos.
Het stuurt ook eigen migratie-
ambtenaren om daarbij te helpen.
In ruil daarvoor neemt de EU
voor elke teruggestuurde migrant
een Syrische vluchteling op die 
zich nu in Turkije bevindt. De
Hongaarse premier Viktor Orban
dreigde gisteravond al meteen met
zijn veto tegen deze Turkse voor-
waarde. 

TURKIJE DRIJFT 
ZIJN PRIJS 
FORS OP
Erdogan wil nu zes miljard euro van 
Europese Unie voor hulp migrantencrisis 

BRUSSEL - Geen drie miljard maar zes miljard euro steun, visumvrij 
reizen naar de EU voor 80 miljoen Turken vanaf de zomer, vaart achter 
vastgelopen toetredingsonderhandelingen: de Turkse onderhandelaars 
gisteren in Brussel probeerden hun prijs fors op te drijven, in de 
wetenschap dat de Europese Unie afhankelijk is van hun hulp de 
vluchtelingencrisis. In ruil voor al dat moois wil Turkije alle onwettige 
migranten terugnemen die nu naar de Griekse eilanden oversteken. 

Marc VAN DE WEYER

De Europese Unie sluit zijn gren-
zen, de Balkanroute gaat dicht. 
Dat was de boodschap die de EU-
top met Turkije gisteren moest
uitsturen. “Geen realitische ambi-
tie maar voortzetting van de Eu-
ropese paniekpolitiek”, zegt poli-
tiek geograaf en kenner van mi-
gratie en grensbeleid Henk van
Houtum.

“EU heeft    zich chantabel gemaakt voor Turkije”Migratiekenner  
professor Henk 
van Houtum BRUSSEL - “De EU heeft zich door 

haar falen in de vluchtelingencri-
sis chanteerbaar gemaakt voor 
Turkije, een land dat zijn prijs 
steeds meer opdrijft.” Dat zegt 
professor Henk van Houtum, 
hoofd van het Nijmegen Centre for 
Border Research aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. 

Marc VAN DE WEYER

De vraag is wat 
akkoorden binnen of met
de EU waard zijn. Van 
alle  eerdere afspraken 
over de vluchtelingen-
crisis, kwam niets 
terecht
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Het maakt niet uit
Minister-president Geert Bourgeois pleitte gisterenavond tijdens
een toespraak aan de KU Leuven voor een eigen Vlaamse grond-
wet en afzonderlijke verkiezingen voor het Vlaams Parlement.
Een grondwet legt de fundamentele rechten en plichten en de orga-
nisatie van de instellingen vast. Die staan nu allemaal in de Belgi-
sche grondwet. Een eigen Vlaamse grondwet zal aan die rechten en
plichten weinig veranderen. Die staan al in het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens. Dat verdrag heeft voorrang op een
grondwet. En over de werking van de instellingen is weinig discus-
sie. Een eigen Vlaamse grondwet heeft dan ook vooral een symbo-
lische betekenis. 
Een ander paar mouwen is de vraag van Geert Bourgeois naar

afzonderlijke verkiezingen
voor het Vlaams Parlement.
Ten gronde heeft Geert Bour-
geois gelijk. Elk bestuursni-
veau verdient zijn eigen be-
oordelingsmoment. Doordat
de verkiezingen voor het
Vlaams Parlement nu samen-
vallen met die voor de Ka-
mer, gaan de verkiezingen
vooral over wat de uittreden-
de federale regering wel en
niet deed en welke de volgen-
de federale regering zou moe-
ten zijn. Met als gevolg dat de
Vlaamse verkiezingsuitslag
een doorslag is van de federa-
le uitslag. En de samenstel-

ling van de Vlaamse regering bepaald wordt door de samenstelling
van de federale regering.
Het waren Patrick Dewael en Steve Stevaert die in een dubbelinter-
view met Het Belang van Limburg als eersten pleitten voor het 
samenvallen van de verkiezingen voor het Vlaams en federaal ni-
veau. Hun argument hiervoor was heel simpel. Omdat de verkie-
zingen niet samenvallen, zijn politici en partijen constant in verkie-
zingscampagne. Het gevolg is te weinig beleid op lange termijn.
In 2014 waren er verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de
Kamer. In 2019 zijn er opnieuw verkiezingen. Het betekent dat de
politici en de partijen vijf jaar de tijd hebben om beleid te voeren
zonder dat ze zich tussentijds moeten verantwoorden voor de kie-
zer. Het laat ze in principe toe om beslissingen te nemen die mis-
schien niet zo populair zijn, maar op langere termijn wel effect 
kunnen hebben. Maar wat stellen we vast? Juist, onze politici en
partijen zijn altijd in verkiezingsmodus. Nu al zijn ze bezig met de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 als aanloop naar de Vlaam-
se en federale verkiezingen van 2019. Nu al zijn er verhuisplannen
voor politici. Nu al worden voorzittersverkiezingen naar voren
verschoven om in het juiste tijdslot te zitten in 2019. Nu al worden
verkiezingscongressen voorbereid.
Gescheiden of samenvallende verkiezingen? Het maakt niet uit.

Gescheiden of 
samenvallende 
verkiezingen voor 
Vlaams Parlement en 
Kamer? Het maakt niet 
uit. Onze politici zitten 
altijd in verkiezingsmodus
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Turkije eiste ook dat de  EU de 
kosten van het terugsturen van 
vluchtelingen betaalt.
Terwijl in Brussel de onderhande-
lingen langer uitliepen, deed de
Turkse president Recep Tayyip 
Erdogan in Ankara zijn beklag 
over het feit dat de in november
toegezegde 3 miljard euro nog al-
tijd niet was overgemaakt. “Ze
zeiden: we geven jullie dat geld ter
ondersteuning. We zijn vier 
maanden verder en we hebben 
nog altijd geen geld gezien”, aldus
de president. 

“Einde Balkanroute”
De deelnemers aan de top streden
maandag ook over een formule-
ring in het ontwerp van de slotver-

den Athene bedreigd met tijdelij-
ke uitsluiting uit de Schengenzo-
ne, als het niet binnen de maand 
orde bracht in de ongecontroleer-
de migratieroute. 

Navo
Premier Davutoglu bracht tussen 
de lunch en het diner nog een be-
zoek aan het Navo-hoofdkwar-
tier. Navo-secretaris-generaal 
Jens Stoltenberg kondigde aan
dat de Navo-operatie in de Egeï-
sche zee ter afschrikking van de 
mensensmokkelaars dezelfde dag
al in werking trad. 
Duitsland leidt de missie waaraan
verder schepen uit Turkije, Grie-
kenland, Frankrijk en Canada 
deelnemen.

niki is er  plaats voor ongeveer 
17.000 mensen. De meeste mi-
granten zitten nu vast in de grens-
plaats Idomeni aan de Macedoni-
sche grens. Er is daar amper be-
schutting en voldoende voedsel en
medische hulp. Ondanks de er-
barmelijke omstandigheden wil-
len ze niet weg: bang dat de grens
toch nog - even - opengaat terwijl
ze ver weg in een opvangcentrum
zitten. 
Deze week opent Griekenland 
nog eens 14 extra centra voor 
asielzoekers. Daar zouden nog
eens 17.000 mensen terecht kun-
nen, schrijft de krant Kathimeri-
ni.  Volgende week komt daar nog
een vijftiende zogenaamde hot-
spot bovenop. EU-partners had-

klaring. Daarin was sprake van 
het “einde van de West-Balkan-
route: die is vanaf nu gesloten”, 
een streven van de EU- landen
Oostenrijk, Kroatië en Slovakije .
Kanselier Merkel wilde daar niet 
van  weten: “Het aantal migran-
ten moet omlaag voor alle EU-
landen, inclusief Griekenland.”
Momenteel zitten er in Grieken-
land officieel zo’n 23.000 kandi-
daat-vluchtelingen omdat de
grens met Macedonië dicht is en
ze niet naar West-Europa kunnen
doorreizen - volgens het Rode 
Kruis gaat het zelfs om 50.000
mensen.  
In de bestaande registratiecentra
voor asielzoekers op de Griekse 
eilanden, in Athene en Thessalo-

Erdogan wil nu zes miljard euro van 
Europese Unie voor hulp migrantencrisis 

X Het lijstje 
van Turkije

Visumplicht afschaffen: 
Europa gaat in ruil voor 
Turkse hulp in het vluchte-
lingenbeleid de visumplicht 
afschaffen voor de 80 
miljoen Turken.  De 
regeling treedt naar 
verwachting in oktober in 
werking.

Steun voor veiligheidszo-
ne Syrië: 
Turkije vraagt steun van 
Europa voor het opzetten 
van een veilige zone in het 
noorden van Syrië, waar de 
afgelopen weken een 
nieuwe vluchtelingen-
stroom op gang kwam. 

Vluchtelingen opnemen: 
van de ruim drie miljoen 
Syrische en Irakese 
vluchtelingen, die momen-
teel in Turkije verblijven, 
moet de EU er op termijn 
een deel opnemen.

Toetredingsonderhande-
lingen hervatten: om het 
toetredingsproces tot de EU 
een impuls te geven, wil 
Turkije dat er een punt 
gezet wordt achter de 
discussies over de beleids-
terreinen veiligheidsbeleid, 
rechtspraak, energie, 
onderwijs en cultuur.  
Cyprus houdt dat nog 
tegen. Het optreden van de 
huidige Turkse regering 
tegen opposanten (zoals de 
voorbije dagen tegen de 
media) zorgt echter voor 
groeiende Europese kritiek 
op verdere toenadering. 

3 miljard euro extra: 
Turkije wil voor 2018 3 
miljard euro extra bovenop 
de 3 miljard die in novem-
ber werd beloofd. Volgens 
sommige bronnen zou zelfs 
het cijfer 20 miljard op tafel 
gegooid zijn.(alpg)

“EU heeft    zich chantabel gemaakt voor Turkije”
1. Turks opbod 

“Handjeklap, politiek opbod met
Turkije, met een regering die 
basiswaarden als mensenrechten 
en persvrijheid schendt en zelfs in
oorlog is met de Koerden, daar 
zijn we in de vluchtelingencrisis
bij aanbeland. En dat is Europa’s
eigen schuld. We hebben ons per-
fect chantabel gemaakt in de on-
derhandelingen met Erdogan. De
Turkse afpersing - het opdrijven 
van de prijs voor het reguleren van
de vluchtelingenstroom - is zelfs
niet verwonderlijk. Turkije heeft 
2,7 miljoen Syrische vluchtelin-
gen op zijn grondgebied,  3,5 pro-
cent van zijn 80 miljoen inwoners.
Hoeveel Syriërs heeft de EU opge-
nomen? 1 miljoen op 550 miljoen

mensensmokkel zoekt nu al 
nieuwe wegen via Oekraïne en 
Polen, via Albanië. De EU zegt
dat ze de Syriërs die nu nog in 
Turkije zijn, zo een signaal
geeft dat het niet de moeite 
loont om duizenden euro’s te
betalen aan smokkelaars, om-
dat je toch teruggestuurd
wordt. De EU heeft jarenlang
weggekeken, en niet of nauwe-
lijks geïnvesteerd in de opvang
in de buurlanden van Syrië. 
Dat de Syriërs wegtrekken om-
dat er in veel gevallen geen fat-
soenlijk asiel- en opvangsys-
teem is, laat staan perspectief 
op scholing of werk,  hoeft niet
te verwonderen. Maar daar 
wordt niet  aan gewerkt.”

the bottom’: landen die elkaar be-
concurreren met vertraging van 
gezinshereniging en uithollen van
menswaardige opvang - want dat
werkt  afschrikwekkend - en met 
steeds meer hekken en controles.
Van solidariteit tussen lidstaten of
met de vluchtelingen van de Syri-
sche burgeroorlog was geen spra-
ke.”

4. Pressie blijft
“Dat de Balkanroute nu gesloten
wordt in de hoop vluchtelingen te-
gen te houden, is wensdenken. 
Mijn ervaring met grenzen en mi-
grantenbewegingen leert dat het
sluiten van een grensstrook de mi-
gratieroutes alleen verplaatst. De 

woon tegenslag dat het ligt waar 
het ligt.”

3. EU-onmacht
“De vraag is wat akkoorden bin-
nen of met de EU waard zijn. Van
alle  eerdere afspraken over de 
vluchtelingencrisis, kwam niets
terecht, ondanks de politieke en
humanitaire urgentie. Het ak-
koord in september over de sprei-
ding van vluchtelingen: dode let-
ter, er zijn enkele honderden
vluchtelingen uit Griekenland en 
Italië vertrokken. Het akkoord uit
november met Turkije waarin dat
land 3 miljard euro toegezegd
kreeg:  geen stap verder. Wat we 
wel zagen in de EU is een ‘race to

inwoners? Landen als Jordanië - 4
miljoen inwoners, 1 miljoen 
vluchtelingen - en Libanon - 8 mil-
joen inwoners, 650.000 vluchte-
lingen - kreunen onder de last. 
Maar wij in Europa?”

 2. Griekse nood
“Griekenland is door zijn Euro-
pese partners weer eens in de hoek
gedrumd. Het verwijt dat de Grie-
ken hun Schengenplicht verzuim-
den door migranten doorgang te 
verlenen, gaat voorbij aan het feit
dat de rest van de EU niets deed 
om het land in zijn zeer moeilijke
positie te helpen. Premier Rutte 
had het over de ‘pech van de geo-
grafie’: Griekenland heeft ge-

Een goedgeluimde Turkse premier Davutoglu wordt begeleid door EU-leiders Jean-Claude Juncker (links) en Donald Tusk (rechts)  FOTO REUTERS


