
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, over "de opvang van 

NBMV's" (nr. 7130) – 23/11/2011 

10.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik heb 

een vraag over de niet-begeleide minderjarigen die ook worden getroffen door het tekort aan 

opvangplaatsen. Dit is een zeer kwetsbare groep. Aangezien zij vaak geen opvang krijgen, 

missen zij enerzijds de begeleiding waarop zij recht hebben en is er anderzijds geen 

toewijzing van een voogd, waarin moet worden voorzien door de dienst Voogdij.  

Voor hoeveel niet-begeleide minderjarigen werd er sinds het begin van dit jaar geen 

opvangplaats toegewezen? Waar worden betrokkenen dan opgevangen en welke begeleiding 

krijgen zij? Wie neemt dat voor zijn rekening?  

 Hoeveel niet-begeleide minderjarigen worden momenteel nog in hotels opgevangen? Wie 

verzorgt in dat geval de begeleiding?  

 Voor wanneer is de afbouw van de hotelopvang voorzien? Ik heb vernomen dat nog 100 tot 

200 jongeren in de hotelopvang zouden zitten. Men was uiteraard van plan om die 

hotelopvang af te bouwen, maar wordt er dan effectief voor gezorgd dat die jongeren elders 

worden opgevangen of dat hun procedure beëindigd wordt?  

 Ten slotte, hoe wordt er gegarandeerd dat ingeval van niet-toewijzing toch steeds een voogd 

wordt aangeduid? Het is immers vaak het verhaal van de kip en het ei. Ik heb ook reeds een 

vraag gesteld aan de bevoegde minister De Clerck. Hij zei dat als er geen toewijzing is en hij 

niet weet waar zij verblijven, hij ook geen voogd kan toewijzen.  

 Men zit dus een beetje naar mekaar te kijken en dat is natuurlijk niet goed, want de enigen 

die daarvan het slachtoffer worden zijn de niet-begeleide minderjarigen zelf.  

 10.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, er werd 

tot op heden nog geen enkele niet-begeleide minderjarige die een asielaanvraag heeft 

ingediend, niet toegewezen.  

 In antwoord op uw vraag over de huisvesting, het volgende. De dienst Voogdij stuurt de 

minderjarige naar een van de twee observatie- en oriëntatiecentra, naargelang de beschikbare 

plaatsen.  

 Als er twijfel is over de leeftijd van een minderjarige, wordt hij naar een van de 46 zogeheten 

transitopvangplaatsen verwezen voor de tijd die nodig is om hem te identificeren. Er zijn 

16 transitopvangplaatsen in Poelkapelle, 15 in het Klein Kasteeltje en 15 in Ukkel. Alleen 

wanneer geen enkele plaats in deze transitopvangplaatsen beschikbaar is en alleen in 

allerlaatste instantie wordt de jongere naar een hotel gestuurd.  

 Momenteel worden nog 102 jongeren in een hotel opgevangen gedurende de tijd die nodig is 

om hen te identificeren. Het doel blijft nog steeds de opvang op hotel stop te zetten. 

  



Wat betreft de NBMV die geen asielaanvraag hebben ingediend, zullen de meest kwetsbare 

jongeren ook in OOC worden opgevangen. Gezien de verzadiging van het netwerk heeft 

Fedasil snel de opvangcapaciteit voor NBMV verhoogd. De capaciteit werd verhoogd van 591 

NBMV-plaatsen begin november 2010 naar 1 070 NBMV-plaatsen in november 2011. 

 Naast de inrichting van NBMV-plaatsen in het opvangnetwerk gaat Fedasil ook specifieke en 

individuele overeenkomsten aan voor NBMV's die meer specifieke noden hebben. Dit is in de 

wet bepaald. Fedasil subsidieert immers enkele instellingen voor de begeleiding van NBMV's 

die ofwel het opvangnetwerk kunnen verlaten of moeilijkheden ondervinden om zich aan te 

passen aan het opvangsysteem zoals het door Fedasil wordt voorzien. 

 10.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, u hebt mijn laatste vraag nog 

niet beantwoord. Hoe zorgt u ervoor dat er steeds een voogd wordt aangeduid? U zegt dat er 

eigenlijk geen niet-toewijzingen zijn. 

 10.04 Staatssecretaris Philippe Courard: Dat is een beslissing van Justitie. 

 10.05  Nahima Lanjri (CD&V): Dat weet ik, maar er is een probleem. Aan de ene kant zegt 

men dat als men niet weet waar zij verblijven, er nog geen voogd wordt toegewezen. Ik kan 

dat begrijpen voor de jongeren voor wie er geen twijfel bestaat over de leeftijd. Is er volgens u 

voor alle andere jongeren van wie zonder twijfel vaststaat dat zij NBMV's zijn, geen 

probleem wat betreft de aanduiding van voogdij? 

 10.06 Staatssecretaris Philippe Courard: Ik beschik momenteel niet over een antwoord. Ik 

zal u dat morgen bezorgen. Of misschien kan mijn medewerker die vraag nu beantwoorden. 

 10.07  Medewerker van de staatssecretaris: De minister van Justitie is altijd op zoek naar 

bijkomende voogden, dus ik neem aan dat hij probeert iedereen te vinden die daarop recht 

heeft. Bij mijn weten is het aantal dat recht heeft op een voogd de laatste tijd sterk 

toegenomen. 

 10.08  Nahima Lanjri (CD&V): Ik zal dat nagaan. Ik dank u voor uw antwoord. 

 Het incident is gesloten. 


