
Plenaire vergadering – 01/02/2012 

01.26  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, wij worden in ons land nog 

steeds geconfronteerd met een stijgend aantal asielaanvragen; vorig jaar waren er nog 25 000. 

Het probleem is niet uniek voor België. Ook Frankrijk moet er bijvoorbeeld mee afrekenen. 

Nochtans is er in Nederland een daling van het aantal aanvragen; men moet er zelfs 

opvangcentra sluiten. Dat is een merkwaardige vaststelling. Hoe dan ook maakt dat het 

probleem waarmee wij vandaag geconfronteerd worden, en dat trouwens reeds een tijd 

aansleept, niet minder prangend, zeker op het gebied van opvang. 

 Wij kunnen niet zeggen dat er niets gedaan is. U hebt de cijfers daarnet gehoord, zelfs de N-

VA geeft het toe. Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in bijkomende plaatsen. Wij 

hebben nu iets meer dan 24 000 opvangplaatsen en dat is een verdubbeling ten opzichte van 

2007. Wij hebben dus niet stilgezeten. 

Iedereen is het er echter over eens dat dat niet de oplossing is. Men kan niet alleen plaatsen 

blijven creëren, men moet tegelijkertijd werk maken van een structurele oplossing. Die 

structurele oplossing zal erin bestaan dat men de instroom beperkt, dat men de doorlooptijd, 

dus de procedure, verkort en dat men de uitstroom bevordert. 

Dat hebben we ook in het regeerakkoord afgesproken. Wij vonden het bovendien 

noodzakelijk was om de bevoegdheid ter zake in de handen van een minister te leggen, omdat 

het beleid te veel versnipperd over verschillende departementen was. Welnu, nu hebben wij 

één minister. 

Mevrouw De Block, eigenlijk hebben wij alles in huis om ons werk te doen slagen en om een 

structureel beleid te voeren dat de problemen effectief oplost. Daarom willen wij nogmaals 

prioriteiten stellen. 

 Ten eerste, wij moeten de opvangcrisis onder controle krijgen. Dat doen wij doen door de 

onterechte aanvragen af te remmen. Zijn wij daarmee nog niet bezig? Toch wel, wij hebben 

vorig jaar de lijst van veilige landen goedgekeurd. 

 01.27  Filip De Man (VB): Dat is niet waar. Waar is de lijst? (Samenspraak) 

 01.28  Nahima Lanjri (CD&V): Collega’s, mag ik nog eens uitspreken? Ik heb u ook laten 

uitspreken. Ik heb niemand onderbroken. 

 Het is geen lijst, die wij zelf even zullen opstellen. Wij hebben ons te houden aan 

internationale verplichtingen. Die lijst moet opgesteld worden door de commissaris-generaal 

voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Die lijst is nu gemaakt. Wij zullen die in de loop van de 

komende weken van de staatssecretaris hier in het Parlement voorgelegd krijgen, want zo was 

het ons althans beloofd. Ik heb die vraag ook al gesteld aan de staatssecretaris. 

Die lijst zal er mee voor zorgen dat personen uit die veilige landen die in ons land asiel 

aanvragen, niet meer worden toegelaten of beseffen dat zij zo goed als geen kans maken om 

hier als vluchteling erkend te worden. Als zij toch een aanvraag indienen, dan kan die binnen 

de twee weken worden afgehandeld. 



 Mevrouw de staatssecretaris, daarnaast is het ook belangrijk dat wij werk maken van het 

probleem van de meervoudige aanvragen. Van de 25 000 aanvragen van vorig jaar, was nog 

altijd één op vijf een meervoudige aanvraag. Het gaat om personen die voor de derde of de 

vierde keer een aanvraag indienden. Ik ben dan ook blij dat u conform uw beleidsbrief zult 

definiëren wat een nieuw element kan zijn en wanneer er nog sprake mag zijn van een nieuwe 

aanvraag. Op die manier beperken we de instroom ook. 

 Ook belangrijk is dat we blijven inzetten op ontradingscampagnes. Voor bijvoorbeeld de 

Balkan zijn die door de heer Melchior Wathelet in gang gezet. Ik hoop dat u die campagnes 

voortzet, want ze werpen hun vruchten af. 

 Wij pleiten er ook voor om geen financiële steun te verlenen. Zo niet zal onze aanpak 

nauwelijks effect sorteren. Daarom hebben we ook in het regeerakkoord enkel over materiële 

steun gesproken: bed, bad en brood. 

 Wij hebben de OCMW’s ertoe aangezet om in deze fase vrijwillig een steentje bij te dragen. 

Van de plaatsen die de OCMW’s kunnen invullen, zijn er op dit ogenblik nog altijd 700 niet 

ingevuld. Ik wil er dan ook op aandringen dat u daarover met de OCMW’s in overleg gaat. Zij 

klagen aan dat het vaak te lang duurt vooraleer zij een erkenning krijgen. 

 Bovendien zult u naast de OCMW’s ook een partner vinden in het Rode Kruis en in de ngo’s 

om initiatieven te nemen. Ook die weg kunt u bewandelen. 

 Ik kom tot de kortere asielprocedures. Onder meer door de stijging van het aantal 

asielzoekers, duurde de asielprocedure de jongste jaren gemiddeld dertien maanden. Dat is 

veel te lang, want als de asielaanvraag dertien maanden onderzocht moet worden, dan 

betekent het ook dat we de betrokkene gemiddeld dertien maanden lang moeten opvangen, 

veel te lang. Vandaar dat wij ervoor gepleit hebben om het lifoprincipe in te voeren. Dat zorgt 

ervoor dat alle aanvragen binnen maximaal zes maanden behandeld worden. Ik ben blij vast te 

stellen dat de aanvragen die vanaf 1 januari werden ingediend, binnen de drie maanden 

afgehandeld zijn. Die doelstelling wordt gehaald door de commissaris-generaal. De periode 

van zes maanden mogen we zeker niet overschrijden. 

 Tot slot, inzake de kortere procedures ben ik blij vast te stellen dat de versterking van de 

asielinstanties stilaan vruchten begint af te werpen. Wij merken immers dat elke maand steeds 

meer dossiers worden afgewerkt. 

 Wij moeten inderdaad niet alleen de instroom beperken door asielaanvragers sneller een 

definitief antwoord ontvangen, waardoor ze sneller uitgeprocedeerd zijn. Maar liefst 85 % van 

de aanvragers krijgt geen asiel krijgt, terwijl dus 15 % als asielzoeker wordt erkend. Rekenen 

we daarbij de personen die subsidiaire bescherming krijgen, dan komen we uit op 23 % 

erkenningen. Al de anderen worden niet erkend. 

 Voor hen – en daarmee kom ik tot de derde pijler – is een terugkeerbeleid noodzakelijk. Wij 

hebben daartoe ook initiatieven genomen. Wij hebben gepleit voor een vrijwillige terugkeer, 

als het kan, maar voor gedwongen terugkeer, als het moet. 

 Om de gedwongen terugkeer te stimuleren, ben ik dan ook blij dat u eindelijk – u kon er ook 

niet vroeger werk van maken – coaches zult aanstellen. U wil ook voor een nieuw 

terugkeercentrum zorgen, met name Caricole, dat binnenkort open zal gaan. Wij realiseren 



ook het wetsvoorstel dat wij hier in het Parlement hebben goedgekeurd en waarin staat dat een 

asielzoeker slechts opvang krijgt, voor zover hij of zij ook aan zijn of haar terugkeer 

meewerkt. 

 Mevrouw de staatssecretaris, ik blijf ook aandringen op een specifiek initiatief voor criminele 

illegalen, die nu onze steden verzieken. Wij hebben ter zake een belofte gedaan, onder andere 

aan Antwerpen, met name dat voor criminele illegalen een apart centrum zou komen. U werpt 

op dat het bouwen van een dergelijk centrum jaren de tijd kost. Ik begrijp dat, maar wij 

hebben echter geen jaren de tijd. 

 Wij vragen dan ook dat u een alternatief initiatief neemt, met name dat u een vleugel van een 

gesloten opvangcentrum afsluit en voor de bedoelde, criminele illegalen reserveert. U mag 

ook een ander initiatief nemen. Wij kunnen niet wachten. 

 Wie drugs heeft gedeald en net zijn of haar gevangenisstraf heeft uitgezeten en nog niet 

onmiddellijk kan worden verwijderd, mogen we niet gewoon opnieuw de straat opsturen. Ik 

ga ervan uit dat wij hem of haar, wanneer hij of zij de gevangenisstraf heeft uitgezeten, 

onmiddellijk repatriëren, zoals overigens is vastgelegd. Indien de repatriëring niet 

onmiddellijk kan, omdat nog niet alles voor de repatriëring in orde is, moeten de criminele 

illegalen worden opgesloten en niet opnieuw het veld worden ingestuurd, waar zij wellicht 

opnieuw dezelfde misdaden zullen plegen. Dat pleidooi is vooral ingegeven door mijn 

bekommering om de steden. 

 Overigens draagt ook een ander probleem bij tot het tekort aan opvang. Immers, in de 

opvangcentra is 6 %van de asielzoekers erkend, maar moet in de opvangcentra verblijven, 

legaal, omdat ze niet snel genoeg een woning op de private woonmarkt vinden. 

 Mevrouw de staatssecretaris, wij dringen er dan ook op aan dat u met de steden en gemeenten 

overlegt, om de doorstroming te verbeteren. 

 Als er wordt gewerkt op die drie cruciale assen, de instroom, de doorstroming of de 

procedure en de uitstroom, dan kunnen wij een structureel asiel- en migratiebeleid voeren, 

maar iedereen weet dat dit stap voor stap zal gebeuren. Vandaag zijn die resultaten er nog niet 

op die drie vlakken. Wij kunnen er echter niet omheen dat het vandaag vriest en dat er 

gezinnen op straat leven. Wij lopen het risico dat mensen ziek worden en zelfs sterven op 

straat. 

 U zult dus ook andere, tijdelijke maatregelen, noodmaatregelen, moeten nemen om te 

voorkomen dat mensen op straat omkomen. Daarvoor hebt u vandaag een taskforce 

bijeengeroepen, mevrouw de staatssecretaris, maar eigenlijk hebt u op 23 december van de 

regering al middelen gekregen. Op 23 december hebt u middelen gekregen om die 3 000 

plaatsen te behouden en om 1 300 nieuwe plaatsen te creëren. Hoeveel van die plaatsen zijn er 

al gerealiseerd? Hoe zult u de noodmaatregelen – nood breekt wet, collega Dewael – 

invoeren? 

 Wij moeten niet alleen een structureel beleid voeren, maar tegelijkertijd op korte termijn 

ervoor zorgen dat de mensen van de straat gehaald worden. Niemand wil dat mensen 

omkomen in de vrieskou, wat ook de reden is. Het klopt dat er soms gelukszoekers 

tussenzitten, maar dat zullen wij oplossen met een structureel beleid. Intussen mag echter 

niemand verkommeren. 



  

De ketenaanpak, instroom, doorstroom en uitstroom, is belangrijk, maar wij mogen niet naïef 

zijn. Wij moeten beseffen dat er ook heel wat mensen misbruik maken van onze procedures 

en van de mogelijkheden die België biedt. Daar moeten wij ook aan werken. Het verheugt mij 

dat de wet op de gezinshereniging, die wij hebben goedgekeurd, zijn vruchten begint af te 

werpen. 

 Wij zien dat het aantal weigeringen verdubbeld is, maar dat betekent uiteindelijk dat mensen 

die wel nog naar ons land komen in staat zijn om voor hun partner te zorgen. Ik zie dat 

mensen die vroeger van het OCMW leefden nu tewerkgesteld zijn via artikel 60, omdat zij 

weten dat zij eerst uit het OCMW moeten raken. Zij kunnen eerst worden tewerkgesteld via 

het OCMW en daarna in een gewone job. Dan hebben zij het recht om hun partner over te 

brengen. Dat werkt. Dat is positief, want het emancipeert mensen. 

 Daarnaast moeten wij ook blijven inzetten op de aanpak van de schijnsamenwoonst en de 

schijnhuwelijken. Wij zullen daarvoor een databank oprichten. Die zou er dringend moeten 

komen. Wij zien vandaag ook – gisteren stond het nog in Het Nieuwsblad – dat er nog altijd 

slachtoffers van schijnhuwelijken zijn. De beste sanctie voor mensen die zich schuldig hebben 

gemaakt aan schijnhuwelijken is die mensen effectief terug te sturen. 

 Onze wetgeving laat dat toe, maar in de praktijk lukt dat niet wegens de drie procedures. Men 

moet eerst naar de burgerlijke rechtbank voor het huwelijk, vervolgens naar de strafrechter 

om betrokkenen aan te klagen en een sanctie te laten uitspreken en tot slot is er nog een 

administratieve procedure bij de DVZ om de partner uiteindelijk terug te sturen. Die drie 

procedures moeten worden geïntegreerd zodat het bijna een automatisme wordt dat men, 

wanneer men zich aan een schijnhuwelijk of een schijnsamenwoonst schuldig heeft gemaakt, 

ook het land wordt uitgezet. Een boete zal het probleem niet oplossen. De beste sanctie is dat 

de mensen die naar hier zijn gekomen en daarbij slachtoffers hebben gemaakt het land worden 

uitgezet. 

 Wij moeten ook de misbruiken in de medische regularisatie aanpakken. Het is niet normaal 

dat er vorig jaar bijna tienduizend aanvragen waren, terwijl wij weten dat slechts 5 % van die 

aanvragen terecht waren. Dat is ook omdat men weet dat, als men er in de eerste selectie door 

is, men recht heeft op OCMW-steun. 

 Met betrekking tot de OCMW-steun moeten wij de misbruiken van ons 

socialezekerheidsysteem aanpakken voor iedereen. Wij zien tegenwoordig nog veel 

misbruiken, vooral door Europese burgers die zogezegd naar hier komen in het kader van het 

vrij verkeer van werknemers, terwijl zij hier in werkelijkheid met een nepcontract of als 

schijnzelfstandige zijn. Die zaken moeten worden aangepakt. 

 Ook de gegevensuitwisseling over wie van het OCMW leeft, moet aan de DVZ kunnen 

worden doorgegeven, zodat daadwerkelijk kan worden gecontroleerd en zodat degenen die 

van het OCMW leven uit het land kunnen worden gezet. 

 Mevrouw de staatssecretaris, het heeft geen zin om strenge wetten goed te keuren en op meer 

controle aan te dringen, als de mogelijkheden niet worden geboden om die controle ook 

daadwerkelijk uit te voeren. 



  

Tot slot wil ik ook een pleidooi houden voor mensen die bescherming nodig hebben. Ik vraag 

speciale aandacht voor twee groepen, namelijk de slachtoffers van mensenhandel en de niet-

begeleide minderjarigen. Wat deze laatste betreft, weten wij dat er een toename is. Wij zullen 

er werk moeten van maken om kinderen zonder voogd of zonder ouders te beschermen en 

tegelijk aandacht moeten hebben voor de misbruiken die zich ter zake voordoen. Ik denk 

bijvoorbeeld aan mensenhandelaars die kinderen naar hier halen met het oog op het verkrijgen 

van sociale voordelen, zoals wij konden lezen in een rapport van Europol. 

 Ik vraag dus aandacht voor de slachtoffers van mensenhandel en voor de niet-begeleide 

minderjarigen. Een van onze instrumenten is de leeftijdsbepaling. Ik heb al voorgesteld om 

het Nederlands systeem over te nemen, omdat het veel nauwkeuriger de leeftijd kan bepalen. 

Op die manier kan misbruik worden voorkomen. 

 Daarnaast mogen wij niet tolereren dat sommige voogden zich enkel en alleen inlaten met het 

lot van niet-begeleide minderjarigen, omdat het een mooie bijverdienste, maar zich in feite 

niets van die minderjarigen aantrekken. 

 Mevrouw de staatssecretaris, u bent nog niet zo lang aan de slag, dat weet ik wel, maar u 

kreeg wel een boeiende portefeuille! Een boeiende en moeilijke portefeuille, dat geven wij 

toe. Wij hebben ervoor gezorgd dat de bevoegdheden in handen zijn van één staatssecretaris. 

Wij hebben gezorgd voor een ambitieus regeerakkoord dat heel wat instrumenten inhoudt om 

de asielcrisis en de misbruiken aan te pakken. U zit aan het stuur en kunt daar nu voor zorgen 

en u weet dat u daarvoor op ons kunt rekenen. Wij zullen niet aan de zijlijn staan roepen dat 

het niet goed is; wij zullen ook onze nek uitsteken en zeggen dat het inderdaad moeilijk is, 

maar dat de ene stap na de andere zal moeten worden gezet.  

 Le président: Collègues, j’insiste pour que vous ayez l’esprit de synthèse. 

 01.29  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, u hebt mevrouw Lanjri laten 

uitspreken en dat siert u. Dat maakt dat ik op verschillende punten uit haar betoog zal kunnen 

interveniëren. 

 Eerst is er het LIFO-principe waarover zij het had, wat een nobel doel principe is.  

 (…): (…) 

 01.30  Sarah Smeyers (N-VA): Nee, LIFO dat staat niet voor lik op stuk, maar voor last in 

first out. 

 Dat is een inhaalmanoeuvre en het zal wellicht helpen om de cijfers wat op te smukken, maar 

ik wil er toch voor waarschuwen. Dat hebben wij in het verleden al eens gekend. Quid dan 

met de oude dossiers die alsmaar blijven aanslepen. Dat is misschien een vraag voor de 

staatssecretaris.  

 Le président: Pour que les choses soient claires entre vous deux, je laisserai terminer l'une. 

Ensuite, l'autre s'exprimera. J'ai l'impression que vous avez déjà eu l'occasion de mener 

souvent ce genre de débat. Je laisse la parole à Mme Smeyers. Vous réagirez par la suite. Ce 

sera plus clair pour tous et cela durera moins longtemps, je l'espère! 



  

01.31  Sarah Smeyers (N-VA): Ik zal proberen kort te zijn. 

 Het LIFO-principe is goed om de cijfers op te smukken. In het verleden hebben we 

vastgesteld dat al dat de oude dossiers blijven liggen en een aanleiding vormen om opnieuw 

een massale regularisatiecampagne door te voeren, zoals in 2009. U weet dat het 

regularisatiebeleid al uw andere mogelijks goede bedoelingen in verband met asiel en 

migratie zal ondermijnen. 

 U heeft 30 miljoen euro extra gekregen, een extraatje dat we niet in de begrotingsdocumenten 

terugvinden zoals u zelf in de commissie hebt gezegd. Mevrouw Lanjri zegt dat de 3 000 

gelukkig worden verder gezet, de vijf kazernes blijven verlengd open. Dat is wel maar tot eind 

mei. Normaal moesten die eind maart sluiten. Die blijven nu open tot eind mei. Fedasil heeft 

de instructie gekregen om daar geen nieuwe asielzoekers naartoe te sturen. Ik zie geen heil in 

het verder openhouden van die kazernes. Integendeel, het is eigenlijk een afbouwscenario. 

 Wat u zegt over de medische regularisatie, mevrouw Lanjri, is heel mooi. U zegt dat ze moet 

worden verstrengd en dat het misbruik eruit moet. Wel, de wetsvoorstellen van de N-VA 

lagen op tafel maar ze werden niet goedgekeurd. Misschien weet u of we die mogen 

verwachten. We hebben daarover niets zwart op wit in het regeerakkoord teruggevonden. 

Misschien plant u wetsvoorstellen. Tegen wanneer mogen we dan de maatregelen verwachten 

om de misbruiken in de medische regularisatie aan te pakken? Wanneer kunnen we 

verwachten dat er aan die cumul van de procedure voor medische regularisatie en de 

asielprocedure een halt wordt toegeroepen? Wanneer komt die gelijkschakeling met 

subsidiaire bescherming waardoor aanvragen tot medische regularisatie hun identiteit niet 

moeten bewijzen zoals dat normaal wel zou moeten kunnen? Wanneer mogen we die 

voorstellen verwachten? 

 01.32  Nahima Lanjri (CD&V): Als u goed had geluisterd dan zou ik dit antwoord niet 

moeten geven. 

 Door het LIFO-principe toe te passen is er een kleiner aanzuigeffect. Mensen in het 

buitenland vernemen nu dat men in België geen dertien maanden in een opvangcentrum hoeft 

te zitten of dat men België na dertien maanden moet verlaten omdat ze hier tegenwoordig 

strenger zijn en de dossiers binnen de drie maanden behandelen. Dat is al een positief effect 

dat we moeten erkennen. Op die manier kan men meer mensen opvangen omdat de mensen er 

minder lang zitten. Ik heb heel sterk beklemtoond dat dankzij de versterking van de 

asielinstanties wordt het Commissariaat-Generaal elke maand productiever, dat blijkt uit de 

cijfers. Uiteraard ben ik het ermee eens dat we de oude dossiers niet mogen laten liggen. 

Tegelijkertijd worden de oude dossiers afgewerkt. Daarom is er voorzien in bijkomende inzet 

van het personeel, zodat er geen achterstand ontstaat. Ik vind het normaal dat dit gebeurt, 

want anders creëert men op een bepaald moment een groep mensen die hier 4 of 5 jaar 

verblijft. 

Wat de 3 000 plaatsen tot eind mei betreft, moeten wij niet vooruit kijken. Wij zullen dan wel 

zien wat de situatie daarna is. Wij kunnen nu toch niet zeggen dat wij die 3 000 plaatsen voor 

de komende 10 jaar reserveren? Niemand kan zo ver in de toekomst kijken. Ik hoop dat wij 



tegen dan het aantal kunnen afbouwen. Als dat niet zo is, zal de staatssecretaris tijdig een 

evaluatie moeten houden. 

 Ten slotte, wil ik iets zeggen over het voorstel inzake medische regularisatie en over de 

aanpak van medische fraude. Mevrouw Smeyers, u weet dat wij die wet al hebben 

goedgekeurd. Wij hebben die filter al ingebouwd, zodat er minder mensen door de medische 

regularisatieprocedure geraken. Dat is goed. Maar u pleit er nu ook voor dat mensen al vanaf 

het begin moeten kiezen of zij asiel aanvragen, of subsidiaire bescherming, terwijl medische 

regularisatie deel uitmaakt van de subsidiaire bescherming. Daarover ben ik het grondig met u 

oneens. Ik wil niet dat mensen in het buitenland gaan zeggen dat men in België ofwel asiel 

kan aanvragen, ofwel…”  

…. 

 01.66 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer de voorzitter, dames en heren, door de 

weersomstandigheden is de problematiek van de opvang vandaag echt niet uit de actualiteit 

weg te branden. Dat is een vaststelling. Ik verzeker u echter dat ik vanaf dag één hiermee 

bezig ben. Sinds mijn aanstelling ben ik constant bezig geweest met het zoeken naar 

oplossingen. Ik heb ook al een heel aantal concrete maatregelen genomen. Ik kom hier meteen 

op terug. 

 De situatie van vandaag is het resultaat van een scheefgegroeid beleid van de vorige jaren. 

Het is een collectief falen, waaraan wij allemaal schuld hebben. U kunt van mij niet 

verwachten dat ik dat op een, twee, drie rechtgetrokken krijg. De rechtzetting is wel degelijk 

mijn ambitie, maar u kunt mij niet vragen om dat in zeven weken tijd te doen. 

 Een en ander wordt hier in het debat op een hoop gegooid. Ook dat is een vaststelling. Men 

haalt alles door mekaar: daklozen, niet-toegewezen personen, asielzoekers, alsof het om 

pionnen gaat op een schaakbord. Ik overloop eerst even de situatie inzake asiel en migratie. Er 

zijn inderdaad maatregelen nodig op korte en lange termijn. Het is evenwel noodzakelijk 

daarin een onderscheid te maken. 

 Een aantal personen heeft vandaag in de media verklaard dat de structurele oplossingen voor 

het probleem van de asielcrisis bekend zijn. Dat is ook zo, want ze staan in ons regeerakkoord 

en mijn beleidsnota, die ik in de Kamer uitvoerig heb toegelicht. Ik heb hier vandaag heel 

vaak hetzelfde gehoord als toen. U hebt hierop een nauwkeurig antwoord gekregen. 

 De procedures moeten inderdaad korter. De coördinatie tussen de betrokken departementen, 

agentschappen en diensten moet op alle vlakken worden verbeterd. De misbruiken moeten 

worden tegengegaan. Meervoudige aanvragen moeten worden ontmoedigd. De terugkeer 

moet en zal verbeteren. De afstemming tussen vrijwillige en gedwongen terugkeer moet 

verbeteren. Wij werken daar alle dagen aan. Het is een gigantische hervorming, die zich 

opdringt en waarmee wij elke dag bezig zijn. 

 Er is hier toch niemand, die denkt dat in enkele weken zo’n hervorming kan worden 

doorgevoerd? Een coördinatie en stroomlijning van de processen en procedures van de 

respectieve administraties, de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal, de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en Fedasil, kan men niet op een paar dagen vlekkeloos 

doen verlopen. 



 Maar wij werken daar elke dag aan en wij krijgen daarvoor de medewerking van elk van die 

diensten. 

 Daar komt bij dat er samenwerking met Justitie, met de politie, met de gemeenten en de 

OCMW’s nodig is. Maar vergis u niet, ik ben op 6 december bevoegd geworden en ik ben er 

onmiddellijk aan begonnen te werken. Ik kan u zeggen wat er concreet gedaan is sinds 

6 december, vandaag welgeteld 7 weken geleden. 

 Er is onmiddellijk een actie ondernomen om 3 000 plaatsen open te houden. Dat kostte 30 

miljoen euro. Nee, dat vindt u niet terug in de begroting van vorig jaar, want de Ministerraad 

heeft daartoe beslist op 23 december. Dat kon dus niet in de begroting staan, die in september 

is ingediend. 

 Ik heb de nodige maatregelen genomen om het materiële spreidingsplan zo snel mogelijk te 

formaliseren. Een coördinerende vergadering van de betrokken diensten heeft al 

plaatsgevonden. De wettelijke basis is in voorbereiding en er is al een voorontwerp. De 

berekeningen worden op dit moment uitgevoerd. Om 15 uur had ik een volgende vergadering 

gepland om de berekeningen af te ronden, maar die is uitgesteld omdat ik voorrang gaf aan 

het debat in het Halfrond, zoals het hoort. 

 De top van Fedasil en die van de dienst Vreemdelingenzaken zijn in december op mijn 

kabinet geweest om een gecoördineerde aanpak uit te stippelen. De gedwongen terugkeer 

moet immers beter afgestemd worden op de vrijwillige terugkeer. Een gezamenlijke nota van 

beide administraties wordt op dit moment voltooid. 

 Een eerste vergadering van de coördinatiegroep Terugkeer, met alle betrokken diensten, heeft 

al plaatsgevonden op mijn kabinet. Er is een inventaris opgemaakt van de problemen, en er 

zijn veel problemen. Er is beslist prioritair met concrete voorstellen te komen inzake een 

geïntegreerd terugkeertraject, een verbetering van de processen en een afstemming van de 

procedures. Er vond vooral ook informatie-uitwisseling plaats en er is gesproken over 

verwijdering uit de gevangenis. 

 Er is overleg geweest met de asielinstanties om na te gaan welke wettelijke instrumenten 

gewijzigd kunnen worden. De voorbereiding van diverse voorstellen is al in gang gezet, maar 

u weet dat die nog altijd moeten worden besproken met de partners in de regering en dat een 

wetgevende procedure op punt stellen een aantal dagen kost. De begroting is nog niet 

goedgekeurd en pas vorige week zijn de beleidsnota’s goedgekeurd, maar er is al hard aan 

gewerkt. 

 Fedasil heeft inderdaad al 2 jaar geen directeur-generaal. Die functie wordt nu waargenomen 

door de directeur-generaal ad interim, die aan mijn zijde zat in de bespreking in de 

Kamercommissie. Ik moet zeggen dat die mevrouw het goed doet. Wij moeten al die 

medewerkers bewonderen, want zij werken onder zware druk. 

 Een verzwakte raad van bestuur is een ongezonde situatie. De benoemingsprocedure is al 

twee jaar geblokkeerd. Het koninklijk besluit voor de benoeming van een permanente 

directeur-generaal is klaar. Ik wacht enkel op groen licht van de regering. Voor de 

oplossingen op lange termijn zijn er dus al een aantal concrete maatregelen genomen en zijn 

er veel zaken in beweging gezet. 



 Op korte termijn is er nood aan tijdelijke opvangplaatsen. Ook daar is het belangrijk om een 

onderscheid te maken. Enerzijds is er het probleem van niet-toewijzingen, toekomende 

asielzoekers voor wie binnen het netwerk van Fedasil en opvangpartners geen plaats is. De 

laatste drie dagen waren er geen niet-toewijzingen. De laatste drie dagen heeft Fedasil geen 

mensen moeten terugsturen toen zij om opvang vroegen. Anderzijds is er het probleem van de 

daklozen in de straten van onze steden. Onder hen bevinden zich ook uitgeprocedeerde 

mensen, mensen die ondanks het bevel om het grondgebied te verlaten er toch voor kiezen om 

op ons grondgebied in onze steden te blijven. 

 Bij mijn aantreden werd ik niet alleen geconfronteerd met een tekort aan plaatsen en niet-

toewijzingen, voor 2012 bleek ook geen budget voorzien voor 4 000 plaatsen. Vierduizend 

mensen zou ik tussen Kerst en nieuwjaar op de keien moeten zetten mocht daar geen 

beslissing worden getroffen. Op de Ministerraad van 23 december werd er in een bedrag 

voorzien. 

 Wegens de extreme vrieskou heb ik de vorige dagen en weken aan Fedasil en de partners 

gevraagd om de capaciteit maximaal te benutten en desnoods in overcapaciteit te gaan, dit om 

te beletten dat er niet-toewijzingen zouden zijn en dat het aantal daklozen op die manier nog 

verder zou aangroeien. Het meest urgente probleem van vandaag is de noodopvang van de 

mensen die zich ondanks alles toch nog in onze straten bevinden. Wij maken hierin geen 

onderscheid. Een mens in nood is een mens in nood, ongeacht zijn statuut. Dat is heel 

belangrijk. Terwijl het voor Fedasil gaat om de asielzoekers die toekomen op de dispatching 

en opvangrecht hebben, hebben wij ervoor gekozen om nu geen onderscheid te maken voor de 

noodopvang voor daklozen. Belg of vreemdeling, asielzoeker of niet, illegaal of uitgewezen, 

in deze omstandigheden moeten wij iedere mens in nood onderdak bieden. Iedereen met een 

hart op de juiste plaats zal het met mij eens zijn. 

 Op het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken hebben wij de vorige weken een aantal 

vergaderingen gehouden om te zien hoe het aanbod van de winteropvang op de vraag kon 

worden afgestemd. Daar is vastgesteld dat zich ondanks alle genomen maatregelen in Brussel 

nog steeds een probleem voordoet. Onze hoofdstad is een probleem apart. 

 Helaas is daar eind december en begin januari ook vastgesteld dat er in Brussel geen 

beschikbare gebouwen werden gevonden om binnen een redelijke termijn aan de noden te 

kunnen voldoen. 

 Daarom hebben wij in eerste instantie gewerkt met een aanbod van Defensie en een zestigtal 

plaatsen in de kazerne van Bevekom ter beschikking gesteld. Ik heb ook in het budget van 

Maatschappelijke Integratie middelen vrijgemaakt, naast de middelen waarin wij altijd al 

voorzien voor de winteropvang in de steden, om daarmee de maaltijden, de opvang en de 

begeleiding door Samusocial te betalen. Gisteren zijn die zestig opvangplaatsen opengegaan 

en hebben de eerste daklozen daar de nacht doorgebracht. 

 Ik heb de voorbije weken gemerkt dat het bijzonder moeilijk is om iedereen te 

responsabiliseren en geschikte locaties te vinden. Nu het koud is, zijn de geesten blijkbaar 

veranderd. Er was ook mee medewerking nodig. Wij hebben vandaag dan ook, op mijn vraag 

en met de steun van de hele regering, een taskforcevergadering op mijn kabinet gehouden. 

Het resultaat is dat wij hier in Brussel ongeveer 800 plaatsen hebben gevonden die 

stelselmatig zullen worden geopend. Samusocial, het Rode Kruis, de Civiele Bescherming 

maar ook veel vrijwilligers zijn hierbij betrokken. 



 Er is ook een groen noodnummer bij de opvangorganisatie Samusocial waarnaar mensen 

kunnen bellen indien zij menen dat een burger zich in moeilijkheden bevindt. Op die manier 

zou elke dakloze een dak boven het hoofd en een warm bed moeten krijgen. 

 Alles is in het werk gesteld om te vermijden dat er nog mensen in deze omstandigheden de 

nacht op straat moeten doorbrengen. Ook verschillende organisaties hebben nu reeds een 

aantal plaatsen bijgemaakt. Ik denk aan het Rode Kruis dat mij heeft bericht dat zij nog 148 

plaatsen konden creëren. Ook Defensie heeft een inspanning geleverd om nog eens 177 

plaaten bij te maken. Ik dank die mensen allemaal voor hun inzet.  

 Ik heb ook veel aanbiedingen gekregen van individuele burgers, alsook steunbetuigingen en 

het engagement om aan dit probleem een einde te maken. 

 Collega’s, u kunt er van op aan, ik doe er echt alles aan om op korte termijn een oplossing te 

vinden voor het huidig opvangprobleem. Ik deed dat al in december en ik doe dat nog altijd 

vandaag. Ik aanvaard niet dat mensen in vriestemperaturen buiten moeten slapen. Ik aanvaard 

dat niet als staatssecretaris, noch als arts en zeker niet als moeder, want dat is onze 

maatschappij onwaardig.  

 Maar! Het opvangprobleem is niet nieuw. Het is het gevolg van een nogal onduidelijk beleid 

in het verleden. Het verleden kunnen wij echter niet veranderen; wij moeten de toekomst 

veranderen. Dat is wat ik nu probeer te doen. Dat betekent inderdaad dat wij naast de acute 

maatregelen voor het acute opvangprobleem vooral structurele hervormingen moeten 

doorvoeren om het structurele asielprobleem op te lossen. Mijn beleidsbrief is op dat punt 

zeer duidelijk en laat geen misverstanden ontstaan.  

 Zoals ik de voorbije uren de steun heb gekregen van de voltallige regering, van vele 

organisaties en vooral van vele mensen met het hart op de juiste plaats, zo hoop ik ook in de 

komende weken en maanden op de steun van dit Parlement te mogen rekenen om het 

probleem aan te pakken. Wij kunnen alleen samen werken aan verandering. (Applaus) 

 … 

 

 

 


