
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 asielzoekers" (nr. 7132)  - 

23/11/2011 

01.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ook ik 

zal voorbijgaan aan mijn inleiding.  

Wij weten allemaal dat er al een hele tijd een opvangcrisis heerst. Ik beweer niet dat er geen 

inspanningen worden gedaan door de huidige regering. Er zijn ontzettend veel inspanningen 

gedaan. Er zijn meer dan 10 000 extra plaatsen gecreëerd op vier jaar tijd. Dit is enorm. Wij 

kunnen natuurlijk niet tot in het oneindige plaatsen blijven creëren want de problemen moeten 

zowel op het vlak van de instroom als de uitstroom worden aangepakt. Dit is een bevoegdheid 

van uw collega Wathelet.  

Ook op het vlak van de verkorte procedure, dat eveneens een bevoegdheid is van uw collega 

Wathelet, zijn al heel wat inspanningen geleverd door de huidige regering. Dit neemt niet weg 

dat het schrijnend is om te moeten vaststellen dat mensen nog steeds zonder opvangplaats op 

straat belanden. Sommigen die geen toewijzing krijgen belanden op straat terwijl anderen toch 

terechtkomen bij familie of vrienden. 

Wat is de stand van zaken in de opvangwet? Hoeveel plaatsen zijn er bezet? Hoeveel plaatsen 

zijn er onbezet? Hoeveel van de reeds besliste plaatsen moeten er nog worden gerealiseerd?  

Ik heb vorige week van de premier gehoord dat er op korte termijn, in december, nog 300 

plaatsen bijkomen en nadien nog eens 700. Waar zullen die juist worden voorzien? Gaat het 

enkel om militaire zones of rekent u daarbij de 700 plaatsen in de LOI’s, waarover al een 

beslissing werd genomen?  

Hoeveel plaatsen zijn er ondertussen gerealiseerd via de gemeentes, namelijk de LOI’s? 

Hoeveel van die plaatsen zijn momenteel nog in onderzoek? Hoeveel zullen er op korte 

termijn, deze winter nog, bijkomen? Kunt u mij een overzicht bezorgen van de 

gemeentebesturen die helemaal niets doen en geen LOI hebben, dus geen opvangcentrum van 

het Rode Kruis, van de federale overheid of van een NGO? 

Over hoeveel gemeentes gaat het en wat zal er worden ondernomen opdat ook deze worden 

gestimuleerd om iets te doen? Wij zijn immers pleitbezorger van een materieel 

spreidingsplan. Ik denk dat er solidariteit moet spelen. Als die solidariteit niet speelt, moeten 

wij eventueel een stok achter de deur hebben, misschien in eerste instantie door die gemeentes 

met een wortel aan te trekken. De vraag is dus men de gemeentes kan overhalen die  nog niets 

hebben gedaan. Wat kunt u of wilt u nog doen om die gemeentes ervan te overtuigen om ook 

initiatieven te nemen? 

Tot slot vraag ik mij af hoe het zit met de dwangsommen. Daarmee worden wij nu al twee 

jaar, of zelfs langer, geconfronteerd. Wat is het totaal bedrag aan dwangsommen dat tot op 

heden werd uitbetaald en over hoeveel gezinnen gaat het? Komt de uitbetaling van 

dwangsommen ook de jongste tijd nog voor? 

Klopt het, wanneer iemand van de rechtbank gelijk krijgt en een dwangsom toegekend krijgt, 

dat die gezinnen wel worden voortgeholpen door Fedasil? Dat vind ik eigenlijk schrijnend en 



pervers. Voor alle duidelijkheid, ik begrijp dat wij het uitbetalen van dwangsommen moeten 

vermijden, maar het is wel erg dat wij in een opvang voorzien voor degenen die zich tot de 

rechtbank wenden, maar niet voor degenen die dat niet doen. Dat is mijn kritiek ter zake. 

 01.04 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, overeenkomstig de 

beslissingen van de regering van 20 juli en 18 november laatstleden, zullen de transitcentra als 

volgt evolueren. 

De capaciteit in Weelde zal tegen 1 december 2011 worden afgebouwd tot 400 plaatsen; de 

einddatum is 31 mei 2012. Voor het opvangcentrum in Houthalen-Helchteren is de sluiting 

voorzien tegen 31 mei 2012. Het opvangcentrum van Bastenaken wordt gesloten op 

30 november, met een uitdovende capaciteit tot 31 mei 2012. Het opvangcentrum van 

Gembloux wordt gesloten tegen 30 november 2012. De capaciteit van het opvangcentrum van 

Bierset wordt uitgebreid tot 750 plaatsen. Het is voorzien dat dit structureel opvangcentrum 

tot eind 2014 openblijft. 

De capaciteit van het opvangcentrum in Ans wordt opgetrokken tot 400 plaatsen. Het centrum 

zal ten vroegste op 15 december 2011 zijn deuren kunnen openen. De sluiting is gepland op 

31 december 2013. Het ingeschreven budget bedraagt 813 069 euro voor 2011 en 4 977 168 

euro voor 2012. De nettocapaciteit van het opvangnetwerk groeit dus nog aan. De benodigde 

capaciteit is uiteraard sterk afhankelijk van de tijd dat de procedure in beslag neemt. Op het 

huidig niveau wordt de behoefte op 2 300 plaatsen gerekend. Tot op heden werden 1 266 van 

de 2 000 lokale opvanginitiatieven geïdentificeerd. 749 van die opvangplaatsen zijn reeds 

operationeel. Voor de andere loopt de voorbereiding. 

De schaarste van degelijke, betaalbare woningen op de huisvestingmarkt maakt dat OCMW’s 

tijd nodig hebben voor de voorbereiding. De oproep om op de privémarkt panden te zoeken 

voor de FOI, individuele opvangstructuren die door de federale opvangstructuren worden 

beheerd, is positief uitgevallen. Op dit moment worden 12 panden actief onderzocht. Dat 

heeft reeds geleid tot 153 plaatsen, gespreid over 5 gebouwen. De creatie van duizenden 

bijkomende opvangplaatsen is onder andere het gevolg van de goede samenwerking tussen 

Fedasil en haar partners, waaronder Defensie. 

Het alsmaar creëren van bijkomende plaatsen is niet de ultieme oplossing. Fundamenteler is 

de beperking van de instroom en het snel afronden van de procedure. Ondertussen moeten we 

wel crisissituaties proberen te verhelpen. De Ministerraad van 18 november heeft dan ook 

beslist de crisiscel van de regering samen te roepen om actie voor de winter te coördineren en 

te optimaliseren. Ondertussen worden snel nog 300 bijkomende opvangplaatsen voor 

asielzoekers ingericht. 

De onderhandelingen over het spreidingsplan lopen nog. Zolang die niet afgerond zijn, kan ik 

u geen verdere details geven. Ik kan niet vooruitlopen op de feiten. 

In antwoord op uw vraag kan ik toch het volgende meedelen. Van mei 2011 tot 

21 oktober 2011 zou, theoretisch, voor ongeveer 182 000 euro aan dwangsommen 

verschuldigd zijn aan ongeveer 70 personen. Sinds begin 2011 werden er nog geen 

dwangsommen betaald in de nieuwe dossiers. 

Ik kan u de lijst bezorgen van de gemeenten zonder LOI. 



  

01.05  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de minister, dank u voor het antwoord. U zegt 

dat er tussen mei 2011 en oktober 2011 182.000 euro verschuldigd was. Dat is dan van 

uitspraken van voor 2011? U zegt immers daarna dat er in 2011 nog geen betaald werden. 

 01.06  Nahima Lanjri (CD&V): Als ik goed begrijp, zijn dat de dwangsommen die zijn 

uitgesproken in die periode. Voor de betrokken personen zorgt men voor opvang, zodat men 

die dwangsommen niet hoeft te betalen. 

 01.07  Karin Temmerman (sp.a): Er is in 2011 nog geen enkele dwangsom betaald. Er zijn 

echter wel uitspraken geweest voor 182.000 euro aan dwangsommen. 

 Mijnheer de minister, ik ben heel blij dat de crisiscel toch is samengeroepen en dat men 

hopelijk voorbereid zal zijn als de crisis zich effectief voordoet. Misschien kan de 

toekomstige regering, waarvan we allemaal hopen dat ze er snel is, die crisiscel overnemen. 

Het zal immers niet opgelost zijn de komende winter. Er zijn nu maatregelen genomen via het 

Parlement, maar we moeten hopen dat we tegen de winter van 2012 niet meer in een 

crisissituatie zullen zitten. 

 01.08  Nahima Lanjri (CD&V): Ik wil de minister eveneens bedanken voor het antwoord. 

Er komen 300 extra plaatsen bij, maar ik vind het jammer dat de bijkomende 700 plaatsen, 

plaatsen zijn in de LOI's waartoe reeds was beslist, maar die nog moesten worden 

gerealiseerd. 

 Heb ik het verkeerd begrepen? 

 01.09 Staatssecretaris Philippe Courard: (…) 

 01.10  Nahima Lanjri (CD&V): 300 plaatsen meer, dat is goed. Die 700 LOI-plaatsen van 

vorig jaar zijn nog niet gerealiseerd en moeten er dus bijkomen. Als die plaatsen worden 

gerealiseerd, komen die er netto bij. Dat is goed. 

 Daarom zeg ik ook dat wij er alles aan moeten doen om vooral de gemeentebesturen die nog 

niets hebben gedaan, te overtuigen. 

 Ik ben blij dat ik dadelijk van u de lijst van de gemeentebesturen die nog niets hebben 

gedaan, zal krijgen. Die zou men moeten aanspreken. 

 Ik begrijp dat het in lopende zaken moeilijker is, maar hopelijk komt er zo snel mogelijk een 

nieuwe regering, die daarvan werk kan maken, zodat wij kunnen inzetten op solidariteit, niet 

hoeven over te gaan tot financiële steun maar wel materiële steun verlenen. Ook de 

gemeentebesturen zouden iets voor de opvang moeten doen, ook al wordt de opvang uiteraard 

volledig door de federale overheid terugbetaald. 

 Ik ben tevreden dat er geen dwangsommen zijn betaald. Het zou ons allemaal nog meer 

geruststellen als er ook geen dwangsommen zouden worden uitgesproken. 

 Ik vind het schrijnend dat de gezinnen die naar de rechter gaan, blijkbaar er zeker van mogen 

zijn dat ze opvang krijgen, terwijl andere gezinnen die opvang evenveel of misschien zelfs 



nog meer nodig hebben, die niet krijgen, omdat ze niet naar de rechter zijn gestapt. Ik denk 

dat wij daar dus nog een serieus tandje moeten bijsteken. 

  

Ik dank u voor het antwoord. Wij zullen de kwestie opvolgen. 

 De voorzitter: De wortel waarnaar u verwijst om gemeentebesturen aan te zetten tot het op 

het getouw zetten van LOI’s bestaat. Het is financieel zeer voordelig voor de lokale besturen. 

 01.11  Nahima Lanjri (CD&V): Men houdt er zelfs iets aan over. Sommigen hoor ik dat 

zeggen en dan zeg ik: het is hun gegund, aan de gemeentebesturen die er iets aan over houden. 

Het komt tenslotte nog ten goede aan het sociaal beleid. Dat verdwijnt niet in de zakken van 

de voorzitter. 

 De voorzitter: Dat is zo. Ik kan dat alleen bevestigen. 

 01.12  Nahima Lanjri (CD&V): Zolang een en ander ten goede komt aan het OCMW of elk 

beleid dat het OCMW voert, ben ik daar niet rouwig om. We moeten gewoon de 93 

gemeenten – ik dacht dat het er zo veel waren – nog overtuigen. Blijkbaar is die wortel voor 

hen nog niet oranje genoeg. Daaraan zullen we nog iets moeten doen. 

 Het incident is gesloten.  

 


