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04.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, iedereen herinnert zich de 
taferelen van de afgelopen jaren waarbij mensen in de winter op straat moesten overnachten 
omwille van het gebrek aan opvangplaatsen. Dat zijn zaken die natuurlijk niemand van ons 
heeft gewild maar die te maken hadden met een tekort aan opvangplaatsen, een te hoge 
instroom en natuurlijk ook met de situatie van de regering in lopende zaken. Toen u aantrad, 
op 6 december 2011, intussen bijna een jaar geleden, hebt u gezegd dat u daar werk van wilde 
maken. U hebt in de loop van januari, februari en maart een aantal beslissingen genomen om 
onmiddellijk in te grijpen. Uiteraard hadden wij allemaal, ook u, de bedoeling om zulke 
taferelen in de toekomst te vermijden. 
  
Vandaar dat er ook werd gedacht aan een plan inzake winteropvang. Dat is uitgewerkt en u 
hebt begin deze week alle Belgische gemeenten een draaiboek bezorgd voor de winteropvang. 
Dat is uiteraard goed maar vandaag lezen wij dat er toch opnieuw chaos en problemen dreigen 
te ontstaan omdat de Inspectie van Financiën heeft beslist om de voorziene middelen niet 
goed te keuren. Die middelen worden elk jaar uitgetrokken voor grote steden als Antwerpen, 
Gent, Brussel, Charleroi en Luik. Het gaat om 50 000 euro per stad. Die middelen zijn nu dus 
in gevaar. 
  
Mevrouw de staatssecretaris, hoe komt het dat de Inspectie van Financiën op de rem gaat 
staan, temeer daar dit eigenlijk niets nieuws is? Dit werd elk jaar toegekend, ook in de 
afgelopen jaren. Zullen de steden dan zeer binnenkort uitsluitsel krijgen over wanneer ze die 
middelen zullen ontvangen? Zullen zij in elk geval kunnen rekenen op de terugbetaling van de 
kosten die zij maken om in die extra plekken te voorzien? De meeste steden hebben immers 
zoals u weet die kosten al gemaakt. Antwerpen voorziet bijvoorbeeld in 120 extra plaatsen, 
boven op de 400 die er al zijn. Daarvoor is al personeel aangeworven en werd infrastructuur 
in gereedheid gebracht. Dat is goed want de winter is eigenlijk al bezig en die mensen moeten 
worden opgevangen. Zullen die kosten alleszins worden terugbetaald? U hebt onze steun om 
ervoor te zorgen dat die winteropvang kan doorgaan. Ik hoop dat de Inspectie van Financiën 
ook inziet dat het Parlement er echt op aandringt dat er beslissingen worden genomen. 
  
04.03  Maggie De Block, secrétaire d'État: Monsieur le président, monsieur Lahssaini, je 
comprends votre souci. À ma demande, le ministre du Budget, Olivier Chastel, a marqué son 
accord ce matin sur les subventions attribuées dans le cadre des plans "grand froid" des cinq 
grandes villes, à savoir Gand, Anvers, Charleroi, Liège et Bruxelles. Le montant total de ces 
subventions est de 250 000 euros. Ces subventions font partie du plan fédéral du 
gouvernement pour l'hiver qui souhaite ainsi soutenir les grandes villes dans l'organisation de 
leur accueil d'hiver. 
  
À la suite de l'avis négatif de l'inspecteur des Finances, j'ai dû saisir le ministre du Budget 
pour débloquer ce dossier, ce qu'il a immédiatement fait. Le dossier sera inscrit à l'agenda de 
l'un des prochains Conseils des ministres. 
  
La bonne organisation de l'accueil d'hiver est une priorité de ce gouvernement. Nous devons 
faire tout ce qui est possible pour accueillir les gens qui sont dans d'extrêmes difficultés et les 
aider à sortir du sans-abrisme. 



  
Comme vous le savez, l'accueil d'hiver est une compétence locale en Belgique et je rappelle 
que l'autorité fédérale apporte son aide là où se trouve le plus grand nombre de sans-abri, 
comme les grandes villes, avec un soutien supplémentaire pour Bruxelles. 
  
Mijnheer de voorzitter, wij moeten een en ander dedramatiseren. Mijn antwoord geldt ook 
voor u, mijnheer De Vriendt. Zij die hebben gemeend deze kwestie te gebruiken om groteske 
politieke verklaringen af te leggen in de media, moeten beseffen dat zij daardoor enkel paniek 
en nodeloze ongerustheid wekken bij de mensen op het terrein. Het zijn precies die mensen 
die zich dag en nacht inzetten, niet door een goedkoop interview te geven maar door op het 
terrein daklozen op te vangen en te helpen. 
  
Het getuigt volgens mij van weinig goede smaak dat men zich politiek profileert via de 
miserie van deze mensen, die bij de meest kwetsbare zijn in onze maatschappij. 
  
Mijnheer De Vriendt, ik heb liever een goed beleid in de hand dan tien artikels in de krant! 
  
Daarom, collega’s, hebben wij drie grote maatregelen genomen. De gemeenten zullen hun 
geld krijgen. Het negatieve advies – dat geldt voor alle leden van de regering en ook voor mij 
– is er gekomen omdat we vallen onder de budgettaire voorzichtigheid, iets waarnaar ook in 
dit Parlement grote vraag bestaat. De subsidies zullen er zijn, de tweedelijnsopvangplaatsen in 
Brussel zullen dit weekend geopend worden, en het draaiboek is opgestuurd naar alle 
betrokken actoren op het veld. Ik dank nogmaals alle lokale besturen die zich echt dag en 
nacht inzetten om te trachten de miserie van die mensen te voorkomen en te verlichten. 
  
Ik vind het niet gepast dat er dan opmerkingen gegeven worden die niet gegrond zijn. 
  
Persoonlijk feit 
Fait personnel 
  
De voorzitter: Mijnheer De Vriendt, u hebt het woord voor een persoonlijk feit. 
  
04.04  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de 
staatssecretaris, als er volgens u toch geen probleem was, waarom moet er dan vandaag iets 
gedeblokkeerd worden? 
  
Er moet alleen maar iets gedeblokkeerd worden als er vooraf iets geblokkeerd was. Met 
andere woorden, er was wel degelijk een probleem. 
  
Het probleem was dat de Inspectie van Financiën uw voorbereiding voor de subsidies voor de 
daklozenopvang heeft tegengehouden, heeft geblokkeerd. Naar aanleiding van signalen van 
onze fractie, want wij doen ons werk, en van signalen vanuit het veld, vanuit de OCMW’s, die 
afhangen van federale subsidies, hebt u vandaag terecht moeten ingrijpen en die beslissing 
van de Inspectie van Financiën moeten herroepen. U hebt de zaken vrijgegeven, waardoor de 
daklozenopvang kan doorgaan. 
  
Mevrouw de staatssecretaris, een plan zonder geld is als een huis zonder dak. U hebt een jaar 
de tijd gehad om deze daklozenopvang voor te bereiden. Wat is er gebeurd? (De voorzitter 

schakelt de micro uit) 
  



Le président: Je vous remercie, monsieur De Vriendt. L'essentiel est que le gouvernement a 
débloqué la situation. 
  
04.05  Fouad Lahssaini (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je voudrais d'abord dire à 
Mme la secrétaire d'État que c'est moi qui lui ai adressé la question et non M. De Vriendt. 
C'est donc à mes questions que j'aurais aimé obtenir des réponses, ce qui n'a pas été le cas. 
  
Vous avez annoncé que la commission des Finances avait émis un avis négatif. Vous ne 
m'avez pas dit sur quelle base, quels en étaient les causes et les justificatifs. 
  
Ensuite, quand cette somme sera-t-elle débloquée? Vous avez indiqué que vous alliez 
présenter le dossier au prochain Conseil des ministres; cela signifie que la décision n'est pas 
encore prise! Or, à midi, M. Chastel annonçait que la somme était débloquée. 
  
L'inquiétude du secteur reste entière. Vous n'apportez aucune réponse claire et rassurante! Je 
suis désolé! 
  
04.06  Nahima Lanjri (CD&V): Collega’s, ik denk dat iedereen, ook in de oppositie, eens 
zou moeten durven toe te geven wanneer de zaken goed worden aangepakt en dat luidop 
zeggen. Er zijn op tijd plannen gemaakt, het draaiboek werd op tijd verstuurd aan alle 
gemeentebesturen begin deze week en het technisch probleem waarbij er vragen waren, werd 
opgelost. (Luid protest op de banken van de oppositie) 
  
Het belangrijkste is dat de vijf steden kunnen blijven rekenen op de middelen, die ze ook de 
voorbije jaren hebben gekregen. Die zekerheid was er en is er en wordt vandaag door de 
staatssecretaris opnieuw bevestigd. Dat is wat telt; dat is het signaal, dat aan de sector moet 
worden gegeven, aan de organisaties die op het veld actief zijn en aan de gemeentebesturen 
die ook de nek uitsteken. Iets anders is vandaag niet aan de orde.  
  


