
mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" (nr. 9639) – 

28/02/2012 

 09.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, de problematiek van de niet-

begeleide minderjarigen is bijzonder schrijnend, zeker wat de winteropvang betreft. 

 Tijdens de vorige bijeenkomst heb ik u daarover al vragen gesteld, maar over een aantal 

zaken is er wel nog onduidelijkheid. U stelde in uw vorig antwoord dat Samu Social in 

Brussel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zou opvangen. Anderzijds heb ik van 

verschillende organisaties brieven gekregen waaruit blijkt dat Samu Social in de realiteit de 

opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen weigert te organiseren. Dat resulteert 

in de brute werkelijkheid dat tijdens de wintermaanden de niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen minder opvang en bescherming krijgen dan hun meerderjarige lotgenoten. 

 In welke maatregelen voorziet het winteropvangplan specifiek voor de niet-begeleide 

minderjarige asielzoekers en niet-asielzoekers? Fedasil is verantwoordelijk voor de beide 

groepen. De verantwoordelijkheid kan niet naar de Gemeenschappen worden doorgeschoven. 

In de eerste fase moet de opvang door Fedasil georganiseerd worden. Nadien kunnen de 

minderjarigen naar de Gemeenschappen doorverwezen worden. 

 Welke opdrachten worden er aan Fedasil meegegeven in dat verband? Hebt u ondertussen 

reeds contact gehad met SOS Jeunes – u had dat aangekondigd – en wat zijn de resultaten van 

dat overleg? SOS Jeunes heeft mij meer dan een week geleden laten weten dat er nog geen 

contact met u geweest was. Ik hoop dat dat ondertussen wel gebeurd is. 

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

is er gepland voor de afbouw van die opvang? In welke opvang zullen die jongeren dan 

terechtkomen? Is er overleg geweest met de Gemeenschappen over de opvang van de niet-

begeleide minderjarigen die na de oriëntatiefase moeten of zouden kunnen doorschuiven naar 

de opvang georganiseerd door de Gemeenschappen? Welke concrete maatregelen werden in 

dat verband genomen of voorgesteld? 

 Hoeveel plaatsen zijn er momenteel beschikbaar in de opvangstructuren van Fedasil voor de 

niet-begeleide minderjarigen? Hoeveel plaatsen worden door hen ingenomen? Hoeveel 

plaatsen worden ingenomen door degenen die zich nog in de oriëntatiefase bevinden? 

Hoeveel plaatsen zijn er nog te kort? Zitten er nog niet-begeleide minderjarigen in de 

noodopvang? Hoe zult u ervoor zorgen dat zij worden opgevangen? 

 09.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, de instroom van niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen is de voorbije jaren fel gestegen. In 2008 waren er 1 887 

aanmeldingen en 2011 3 258. 

 De opvang van hen is problematisch. Het is de bedoeling om daar structurele oplossingen 

voor te bieden, waaronder de herlancering van de samenwerking met de gemeenschappen. 

 Vooreerst geef ik u een overzicht van de huidige opvangcapaciteit van Fedasil voor niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen. Momenteel beschikt Fedasil over ongeveer 

1.100 plaatsen voor de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 100 plaatsen 



in twee observatie- en oriëntatiecentra, twee keer 50, zorgen voor de eerste opvang, twee keer 

15 dagen maximaal of maximaal een maand. Een zestigtal minderjarige niet-asielzoekers 

wordt ook in het netwerk van Fedasil opgevangen. U hebt dus terecht gesteld dat Fedasil 

zowel niet-begeleide minderjarige asielzoekers als niet-begeleide minderjarige niet-

asielzoekers opvangt. 

 In de structuren van Fedasil zijn er het afgelopen jaar meer dan 500 menaplaatsen 

bijgekomen. Dit jaar komen er nog 30 observatie- en oriëntatieplaatsen bij. Momenteel 

verblijven er 181 jongeren in verband – in 70% ervan wordt er getwijfeld aan de leeftijd - op 

hotel. Eind juni 2011 waren dat er 308. We hebben dat al kunnen afbouwen tot 100 en 104. 

Vervolgens is het aantal opnieuw beginnen te stijgen, omdat er weer meer en meer 

binnenkomen. 28 van hen hebben ook geen asiel aangevraagd. Ik merk op dat er geen 

specifiek winteropvangplan voor de niet-begeleide minderjarigen bestaat. Samusocial heeft, 

hoewel het niet is uitgerust voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen, gezegd nooit 

personen in nood te weigeren. Er zijn wel een aantal incidenten geweest. Op een bepaald 

moment heeft een negental minderjarigen zich daar ’s avonds aangeboden, echter onder 

invloed van het een of ander product, waardoor zij enorm voor overlast gezorgd hebben bij de 

opvangstructuur. Aan Fedasil werd de instructie gegeven om tijdens de winterkou in 

overcapaciteit te gaan. Op die manier hebben we de noden kunnen lenigen. 

 MENAMO en SOS Jeunes vallen niet onder mijn bevoegdheid, maar onder die van mijn 

collega Evelyne Huytebroeck van de Brusselse regering. Ik kan u dus ook geen 

bezettingscijfers van die instellingen verschaffen. Op 21 februari was er overleg met de 

coördinatrice van het project MENAMO, waarvan SOS Jeunes deel uitmaakt, en met 

directeurs van de open opvangcentra van Aide à la Jeunesse. 

 Opnieuw is gebleken dat een gepaste opvang voor een deel van de niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen niet vanzelfsprekend is en dat de Gemeenschappen daarin ook 

een grote verantwoordelijkheid dragen. 

 Zoals ik al zei, zijn er structurele oplossingen nodig. Niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen, al dan niet asielzoekers, stromen te weinig door naar de gespecialiseerde 

opvang van de Bijzondere Jeugdzorg van de Gemeenschappen. Daardoor komen er te weinig 

plaatsen bij Fedasil vrij om de nieuw aangekomenen op te vangen. 

 Ik heb het overleg met de bevoegde ministers van de Gemeenschappen dan ook opnieuw 

opgestart. Ik ben aanwezig geweest bij de eerste vergadering en ook de tweede vergadering 

heeft op mijn kabinet plaatsgevonden. 

 De federale loyaliteit in acht nemend, acht ik het tijd om tot concrete resultaten te komen, 

alhoewel het dossier al jaren aansleept. Er moet dus snel een samenwerking op technisch 

niveau met de Gemeenschappen komen. 

 Wat de identificatie van jongeren betreft, is vorig jaar een aantal maatregelen genomen, 

onder andere de verhoging van het aantal ziekenhuizen dat leeftijdstesten uitvoert en de 

samenwerking met het militair ziekenhuis. Dat heeft een aanzienlijke versnelling van de 

procedure opgeleverd. 

 Ik overleg daarover met de bevoegde instanties om na te gaan wat er nog meer mogelijk is. 



 09.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, het blijft belangrijk om nu 

een krachtdadig beleid te voeren, ook op het vlak van de niet-begeleide minderjarigen. 

 Het staat buiten kijf dat u daar ook op de medewerking van de Gemeenschappen moet 

kunnen rekenen. Zoals in het regeerakkoord werd afgesproken, zult u ervoor moeten zorgen 

dat het overleg er komt. 

 Ik blijf mij zorgen maken over de jongeren die worden geweigerd. Het blijven immers 

jongeren. Zeker als men ziet in welke toestand zij soms verkeren, mag men hen niet op straat 

laten rondhangen. Als het minderjarigen zijn die onder invloed zijn of wat dan ook, moet men 

ze van straat halen. Dat is onze plicht, onze verantwoordelijkheid. 

 Ik verwijt Samu Social niets; die jongeren moeten nu eenmaal opgevangen worden. Zij zijn 

kwetsbaar en kunnen worden uitgebuit en blootgesteld aan prostitutie. Men moet ze echt van 

straat halen. Dat is onze verantwoordelijkheid. 

 Hotelopvang is geen goede vorm van opvang. U zegt dat er bij 70% van de groep die nog in 

hotelopvang zit, nog twijfel bestaat over de leeftijd. Minister De Clerck heeft initiatieven 

genomen om die leeftijdsbepaling te versnellen. 

 Als u zorgt dat er heel snel duidelijkheid komt over de leeftijd, kan men ook de opvang in 

hotels sneller afbouwen en kan men degenen die zich onterecht voor minderjarigen uitgeven 

en dus misbruik maken van de procedure of van de speciale maatregelen die wij hebben voor 

minderjarigen, er sneller uit halen. 

 Dan kan men de echte minderjarigen, die echt opvang nodig hebben, wel een goede 

begeleiding en bescherming bieden. In mijn ogen kan dat niet in hotels, waar zij aan hun lot 

worden overgelaten. Wij moeten de minderjarigen dus zeker uit de hotels halen. De 

meerderjarigen moeten wij er natuurlijk ook uithalen als zij onterecht een beroep doen op het 

statuut van niet-begeleide minderjarigen. 

 Ik hoop dat u de hotelopvang verder zult afbouwen en dat de leeftijd van de betrokkenen zo 

snel mogelijk wordt bepaald. Ik hoop dat u ondertussen contact hebt genomen met uw 

collega’s in Nederland, waar men een nieuwe methode van leeftijdsbepaling gebruikt, die veel 

correcter is. Toen ik dat voorstelde, zei u dat u het wou onderzoeken. Ik hoop dat dat 

ondertussen gebeurd is. 

 09.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Uit het feit dat er de afgelopen maanden geen 

niet-toewijzingen waren, kunt u concluderen dat het om niet-begeleide minderjarigen ging. U 

zegt dat wij die niet op straat kunnen zetten. De afgelopen maanden zijn zij allemaal 

opgevangen. Wel zijn er tijdens de winterkou anderen aangetroffen, door de politie of door 

onze opsporingsbrigades. Er zijn er dus nog altijd. In de hotels vindt immers een instroom en 

een uitstroom plaats. Maar het gaat niet meer om dezelfde personen. 

 09.05  Nahima Lanjri (CD&V): Dat weet ik. Indien u snel werk maakt van de 

leeftijdsbepalingen, zal die groep van 70 % of 60 % veel sneller uitstromen. Misschien komt 

er een nieuwe groep van 70 % of 60 %, maar als die personen weten dat zij niet veel kans op 

opvang hebben, omdat de leeftijdsbepalingen sneller gebeuren, zullen zij het niet meer 

proberen. Nu proberen zij het nog wel, omdat zij weten dat zij maandenlang zullen worden 

opgevangen, daar de leeftijdsbepaling maandenlang aansleept. 



 Dat er jongeren elders dan aan de grens worden aangetroffen, is nogal wiedes. Er zijn ook 

jongeren die vroeger al in België verzeild geraakten. Sommigen daarvan werden uitgebuit 

door hun familie of door personen met wie zij naar hier kwamen, en leven nu op straat. Die 

hebben inderdaad hulp nodig. Men moet bekijken of zij terugkunnen naar hun familie in het 

land van herkomst. Als dat niet het geval is, moet de best mogelijke oplossing gezocht 

worden. Dat is echter niet nieuw. Er zullen altijd jongeren worden aangetroffen van wie men 

vaststelt dat zij hier al een jaar ronddolen. Sommigen werden misbruikt, anderen hebben hun 

plan getrokken en wilden niet in de opvang, tenzij in de winter. 

 Dat is geen nieuw fenomeen, dat hebben we al vaker vastgesteld. 

 Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 


