
06  Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de open terugkeercentra" (nr. 17216) 

 

06.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, onlangs las ik in de krant dat 

het open terugkeercentrum van Holsbeek klaar is. Klopt het dat er in het voormalige Formule 

1-hotel plaats is voor honderd personen en dat het nieuwe centrum al in mei operationeel zal 

zijn? 

  

Het gaat hier om een open centrum, maar blijkbaar is er onduidelijkheid over wat dat precies 

inhoudt. In de krant las ik: “Of zij vrij het centrum zullen kunnen buiten wandelen, is nog niet 

zeker. Daarvoor moeten wij eerst het huishoudelijk reglement goedkeuren”. 

  

Ik neem aan dat in dat huishoudelijk reglement bepaald wordt hoe laat personen 's avonds 

moeten binnen zijn. Het is evident dat men zich in zo’n centrum aan regels moet houden. 

Maar in mijn ogen gaat het hier wel degelijk om een open centrum en in een open centrum 

kunnen de bewoners zich overdag uiteraard vrij bewegen. Waarom is niet duidelijk dat het 

een open centrum betreft? Alvast de krant laat uitschijnen dat de bewoners het centrum niet 

zullen kunnen verlaten. 

  

Is het huishoudelijk reglement niet in alle open terugkeercentra nagenoeg gelijklopend? Ik 

neem toch aan dat de regels in het ene centrum niet erg mogen verschillen van de regels in het 

andere centrum. 

  

De burgemeesters van Holsbeek en Lubbeek vrezen voor overlast. Zij vrezen dat hun 

interventieteams zullen moeten uitrukken bij mogelijke problemen. Zij willen een 

compensatie als dat gebeurt. Wat zijn de afspraken wat de bewaking betreft? Verwacht u iets 

van de lokale politiediensten? 

  

Ook wat dat betreft, veronderstel ik dat voor andere open terugkeercentra dezelfde regels 

gelden. Hoe is de bewaking er geregeld? 

  

Hoeveel open terugkeerplaatsen zullen er in mei in België zijn? In welke gemeenten zijn zij 

gevestigd en om hoeveel plaatsen gaat het telkens? Waar gaat het om een apart centrum en 

waar gaat het bijvoorbeeld om een aparte vleugel in een bestaand centrum waar asielzoekers 

worden opgevangen en tegelijkertijd uitgeprocedeerde asielzoekers die moeten terugkeren? 

  

Plant u nog nieuwe terugkeerplaatsen? Waar, en hoeveel? Kan de infrastructuur voor 

noodopvangplaatsen, die intussen zijn afgebouwd, eventueel als open terugkeercentrum 

gebruikt worden? 

  

06.02 Theo Francken (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik sluit mij aan bij de 

vraagstelling van mevrouw Lanjri. Ik ben voor een stuk betrokken partij, aangezien onze 

politiezone ook Holsbeek omvat. Er rijzen toch wel wat vragen in ons politiecollege. 

  

Er heeft een informatievergadering plaatsgevonden. In de krant heb ik gelezen dat de eerste 

asielzoekers over enkele weken, midden mei, zouden toekomen. 

  

Mevrouw de staatssecretaris, kunt u verduidelijken wanneer het terugcentrum nu juist 

opengaat? Wanneer zullen er asielzoekers toekomen? 



Hoeveel bewoners zal het terugkeercentrum maximaal huisvesten? Zal de volledige capaciteit 

al vanaf de opening worden benut, of kunt u mij de planning van het nieuw terugkeercentrum 

toelichten? 

  

In hoeverre zal de lokale politie bij het nieuw terugkeercentrum betrokken worden? Welke 

taken krijgt de lokale politie toebedeeld? 

  

Welk regime zal er heersen? Laat het huishoudelijk reglement toe dat bewoners van het 

centrum ’s nachts naar buiten kunnen? 

  

Wie zal er in het centrum verblijven? Is het bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals 

gezinnen, alleenstaanden of nog andere? 

  

Komen de terugkeerders vrijwillig naar dat centrum? 

  

Worden zij er naartoe gebracht of komen zij daar op eigen kracht naartoe? Ik heb vernomen 

dat er in dergelijke gevallen meestal een treinticket wordt overhandigd, waarmee zij op eigen 

kracht vanuit het asielcentrum naar het terugkeercentrum moeten geraken. Dat zou een van de 

oorzaken zijn waardoor er zoveel uitval is. 

  

Wie staat er in voor het transport naar de luchthaven, in geval men overgaat tot gedwongen 

terugkeer of tot vrijwillige terugkeer? 

  

Hoeveel procent van de bewoners van bestaande terugkeercentra vertrekt effectief naar het 

land van herkomst? Daarover staat nog een specifieke vraag op de agenda, dus ik neem aan 

dat we dat zo dadelijk wel kunnen bespreken. 

  

Heel concreet wil ik u vragen of wij het huishoudelijk reglement kunnen inkijken. Kunnen wij 

daar een kopie van krijgen? 

  

06.03 Staatssecretaris Maggie De Block: Voor alle duidelijkheid, ik heb het krantenbericht 

waaraan gerefereerd wordt, niet gelezen en of alles wat daarin staat, een juiste interpretatie is, 

weet ik dus niet. 

  

In elk geval, het open terugkeercentrum zal volgende week operationeel zijn. Het beschikt 

over een honderdtal plaatsen, maar er zullen niet van in het begin honderd plaatsen 

ingenomen zijn. De asielzoekers zullen daar geleidelijk aan toekomen, en dat lijkt mij ook het 

beste. Naargelang de personeelsbezetting zal de volledige capaciteit benut worden. 

  

Het gaat om een open terugkeercentrum. Ik weet niet waar de misverstanden ontstaan zijn, 

maar er is nooit gezegd dat het een gesloten centrum zou zijn. Het is en blijft een open 

centrum. 

  

De bewoners mogen dus overdag het centrum verlaten. De regels in het huishoudelijk 

reglement zullen gelijklopend zijn met die van de andere open centra. 

  

De bewaking van het centrum is volledig in handen van de DVZ. Daarin verschilt het dus wel. 

  

Er is in veiligheidsmedewerkers in een 24-uurregime voorzien. Er zijn in principe dus geen 

extra politiemensen nodig om de veiligheid te garanderen. Alleen bij zware incidenten of 



verstoring van de openbare orde zal de lokale politie moeten worden opgeroepen. Wij hebben 

beloofd om daaraan dan opvolging te geven. Dat is ook zo voor de rest van de gemeenten. 

  

De toekomstige bewoners komen vrijwillig en op eigen kracht naar het centrum, eventueel 

met een treinticket. Dat kunnen zowel gezinnen als alleenstaanden zijn. 

  

Het is tevens de bedoeling om illegale gezinnen met minderjarige kinderen die voor de 

vrijwillige terugkeer intekenen, op te vangen. 

  

Er werd een overeenkomst voor de begeleiding gemaakt tussen de DVZ en Fedasil en een 

terugkeertraject uitgewerkt. 

  

Bij de vrijwillige terugkeer zal het transport door het centrum worden geregeld, ofwel met het 

openbaar vervoer ofwel met het vervoer van de DVZ. Dat is natuurlijk afhankelijk van waar 

de betrokkenen komen. 

  

In het geval van gedwongen terugkeer doet de DVZ het transport naar de luchthaven of een 

gesloten centrum als tussenstap. 

  

Sedert september zijn er 300 terugkeerplaatsen gecreëerd in bestaande open centra. Die 

bevinden zich in Arendonk, Poelkapelle, Sint-Truiden en Jodoigne, telkens 75 per locatie. 

  

Tot eind april vertrok 15 % van de personen in die speciale plaatsen dankzij het programma 

van de vrijwillige terugkeer. Voor 8 % werden stappen gezet met het oog op gedwongen 

verwijdering en 67 % vertrok uit eigen beweging. We kunnen niet bepalen hoeveel personen 

daarvan uitvoering gaven aan hun bevel om het grondgebied te verlaten, maar zij keerden 

eventueel terug naar het land van herkomst of een ander land. 

  

Wel wendt een belangrijk deel van de alsnog uitgeprocedeerde asielzoekers zich nadien toch 

nog tot het terugkeerloket van Fedasil of een lokale terugkeerpartner om begeleiding bij de 

vrijwillige terugkeer te vragen. 

  

Het verklaart waarom het aandeel van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de vrijwillige 

terugkeer sterk is gestegen in 2012 in vergelijking met 2011. 

  

Ik plan geen nieuwe terugkeerplaatsen meer, omdat de huidige capaciteit voldoende is. Het is 

zeker niet mijn bedoeling om de tijdelijke noodopvangplaatsen, die destijds voor zes maanden 

zijn gecreëerd maar anderhalf jaar gebleven zijn in de gemeenten, waarvan de burgemeesters 

heel laattijdig op de hoogte werden gebracht en die ik nu eindelijk heb kunnen sluiten, daar 

ook nog eens voor te gebruiken. 

  

Dat zou niet conform de afspraken zijn. Ik heb mij immers van bij het begin ertoe 

geëngageerd om de noodopvangplaatsen as soon as possible te sluiten, wat ik ook heb gedaan. 

  

06.04 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u voor het antwoord. 

  

Het is een open terugkeercentrum, zoals ik al dacht. Het is dus niet, zoals de kranten 

suggereerden, nog onduidelijk of asielzoekers het centrum zouden kunnen verlaten. 

  



Ik dank u ook voor de cijfers. Daaruit blijkt dat 8 % gedwongen wordt terug te keren; dat is 

duidelijk. Maar het verontrust mij dat u niet weet hoeveel personen van de 67 % asielzoekers 

die uit eigen beweging het centrum verlaten, uiteindelijk het land verlaten. Uiteindelijk zijn de 

centra toch opgericht met het oog op een begeleide terugkeer uit vrije wil. 

  

Bijgevolg moet heel duidelijk in het oog worden gehouden en becijferd hoeveel betrokkenen 

uiteindelijk werkelijk het land verlaten en ook in hun land of in een ander land toekomen. Om 

dat op te volgen kunt u eventueel de medewerking van de ngo's vragen. 

  

06.05 Staatssecretaris Maggie De Block: Wij trachten dat te doen. Wanneer zij zich aan een 

terugkeerloket aanbieden, weten wij uit welk centrum zij komen en hoeveel tijd zij opnieuw 

in de illegaliteit zijn verdwenen, maar zich alsnog aanbieden, nadat zij beseffen dat de enige 

optie een terugkeer is. 

  

De geesten zullen moeten rijpen. Wij komen uit een periode waarin iedereen, uitgeprocedeerd 

of niet, meende toch in het land te kunnen blijven en te worden geregulariseerd. 

  

06.06 Nahima Lanjri (CD&V): Mijn vraag is of u geen zicht hebt op het deel van de 

genoemde 67 %. U weet dat een deel van hen zeker is teruggekeerd. 

  

06.07 Staatssecretaris Maggie De Block: Wij weten het van het deel dat zich opnieuw 

aanbiedt. Echter, hoeveel betrokkenen naar Nederland, Frankrijk of Italië gaan, weten wij 

niet. 

  

06.08 Nahima Lanjri (CD&V): U begeleidt de betrokkenen dus niet effectief tot zij weer op 

het vliegtuig zitten. 

  

06.09 Staatssecretaris Maggie De Block: Jawel, maar van de betrokkenen die ondertussen 

vrijwillig weggaan, weten wij niets. 

  

06.10 Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb het goed begrepen. Het betreft de personen die het 

centrum verlaten. 

  

06.11 Staatssecretaris Maggie De Block: Hen kunnen wij inderdaad niet opnieuw traceren. 

  

06.12 Nahima Lanjri (CD&V): Dat is een erg ontnuchterend antwoord. 

  

06.13 Theo Francken (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, aanstonds krijgen we het debat 

over de terugkeercijfers, die Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft gelanceerd en die bijzonder 

slecht zijn. 

  

U zegt nu dat sommige asielzoekers de centra verlaten, dat die gewoon weg zijn en blijven 

hopen op regularisatie. U regulariseert er misschien geen tienduizend meer, maar nog wel 

vijfduizend per jaar, dus die wortel blijft enorm groot; ze blijven kiezen voor de illegaliteit. 

(Protest van de staatssecretaris) 

  

Bedoelt u dat er geen enkele uitgeprocedeerde nog een regularisatie krijgt? Alstublieft! 

Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen er elke dag in dit land nog permanente 

papieren via de regularisatie? Hoeveel zijn er niet die uitgeprocedeerd zijn en een paar jaar 

later toch geregulariseerd worden? U of uw diensten tekenen elke dag regularisaties om 



humanitaire redenen; dat zijn bijna altijd asielzoekers die ooit uitgeprocedeerd waren en een 

bevel kregen. Dit is juist het probleem: ze krijgen een bevel, ze blijven hier en een paar jaar 

later krijgen ze papieren! 

  

Alleszins wil ik u danken voor de duidelijkheid inzake Holsbeek. Ik begrijp dat het overgrote 

deel van de taken, dus zo goed als alles, in handen is van de Dienst Vreemdelingenzaken en 

dat er van de politie niks wordt verwacht, buiten optreden bij een gewelddadig incident, 

waarvan een pv moet worden gemaakt. Dat is normaal en overal zo en dat was ook zo bij de 

grote vechtpartij in Arendonk, waarin de politie wel heeft ingegrepen. Ik neem daar akte van. 

We zullen zien wat daar effectief van aan is, maar ik geloof u. 

  

Kunnen wij het huishoudelijk reglement inkijken? Misschien kan dat aan de commissieleden 

ter beschikking worden gesteld, zodat we dat even kunnen bekijken, waarvoor dank. Ik 

begrijp dat in de loop van volgende week de eerste asielzoekers in Holsbeek aankomen. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


