
27 Samengevoegde vragen van 
- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, 
voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de open terugkeercentra" 
(nr. 2230) 
- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, 
voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het voorstel tot oprichting van 
terugkeercentra" (nr. 2259) 
- de heer Damien Thiéry aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, 
voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de oprichting van open centra 
voor personen die gebruik maken van een programma voor vrijwillige terugkeer" (nr. 2289) 
27 Questions jointes de 
- M. Theo Francken au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les centres ouverts de retour" 
(n° 2230) 
- Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "la proposition de création de 
centres de retour" (n° 2259) 
- M. Damien Thiéry au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "l'ouverture de centres ouverts 
pour les personnes bénéficiant d'un programme de retour volontaire" (n° 2289) 
  
27.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb inderdaad een vraag over uw 
uitspraken. U hebt vorige week of twee weken geleden een persnota verspreid met een aantal cijfers 
over het terugkeerbeleid. U weet dat wij en een aantal anderen u dicht op de huid zitten. Ik kan 
begrijpen dat u er op een bepaald moment voor kiest om zelf uw cijfers mee te delen en duidelijk te 
maken dat u zeker niet voor open grenzen bent en dat er nood is om ook inzake terugkeer een 
versnelling in te zetten.  
  
U vindt in ons uiteraard een bondgenoot inzake het idee van open terugkeercentra. Toch vind ik de 
gang van zaken een beetje jammer. Wij hebben dat hier enkele weken geleden in de commissie 
voorgesteld. U was toen niet aanwezig, dat was in de commissie voor de Volksgezondheid bij de 
bespreking van het wetsvoorstel van mevrouw Smeyers inzake de aanpassing van de opvangwet. Wij 
hadden daar een aantal voorstellen die concreet gingen over het verbeteren van de terugkeer. We 
hadden het onder andere over verlengd verblijf in de opvangstructuren, gekoppeld aan het intekenen 
op een terugkeercontract en het onderbrengen van de vrijwillige terugkeer bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken en dus niet langer bij Fedasil. Met deze ingreep had u de middelen gehad om 
als bevoegd staatssecretaris via het koppelen van verlengde opvang aan terugkeertrajecten de DVZ 
een actieve rol te laten spelen in het bevorderen van de vrijwillige terugkeer.  
  
Helaas oordeelden enkele partijen, waaronder de uwe, dat het wetsvoorstel schijnbaar geen 
aangelegenheid was conform artikel 78 van de Grondwet. U zult ongetwijfeld weten dat artikel 1 van 
dat wetsvoorstel is weggestemd, in onze ogen zeker een desavouering en zeker niet collegiaal. Stem 
het dan weg op artikel 2 maar toch niet op artikel 1. Hiermee smoorden deze partijen dit broodnodig 
initiatief dat u nu verklaart te omarmen voorbarig in de kiem. Omdat het bevorderen van de vrijwillige 
terugkeer mij nog steeds nauw aan het hart ligt had ik graag een antwoord gekregen op enkele 
vragen. 
  
Ten eerste, hoe meent u als staatssecretaris voor Asiel en Migratie de vrijwillige terugkeer te 
bevorderen nu blijkt dat uw partij zich verzet tegen de overdracht van de bevoegdheid voor vrijwillige 
terugkeer van Fedasil naar de DVZ?  
  
Ten tweede, bent u van plan om een eigen apart open terugkeercentrum te openen onder de hoede 
van de DVZ? Komt u daarmee niet in het vaarwater van uw collega Courard, bevoegd voor zowel de 
opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen als voor het beleid inzake 
vrijwillige terugkeer? Ik zou dus willen weten of er overleg is geweest met de heer Courard toen u die 
persconferentie gaf en een zeer goed idee lanceerde. In mijn ogen bent u echter wat kort door de 
bocht gegaan want u bent zelfs helemaal niet bevoegd. 
  
27.02  Nahima Lanjri (CD&V): Het is positief dat u ook nu nog in lopende zaken probeert werk te 
maken van het beleid dat u is toegekend en ingaat op de vraag om werk te maken van terugkeer en 



bij voorkeur vrijwillige terugkeer. Daar heeft CD&V altijd voor gepleit.  
  
Voor iedereen die asiel aanvraagt of hier zelfs illegaal zonder asiel is gekomen, voor iedereen die 
afgewezen is voor regularisatie is er de keerzijde van de medaille, zijnde de terugkeer. Er moet veel 
meer worden ingezet op de vrijwillige terugkeer omdat het beter werkt. Daarnaast beseffen wij dat er 
mensen zijn die moedwillig blijven vasthouden en tegenwerken bij de terugkeer. Dan moet men 
hardere maatregelen durven te nemen, stringenter optreden en overgaan tot gedwongen terugkeer als 
dat nodig is.  
  
In elk geval gaf u te kennen dat u pleit voor de oprichting van terugkeercentra. Er is een aantal 
bestaande programma’s die niet voldoende zijn om die terugkeer te stimuleren. Vorig jaar sprak u over 
ongeveer 8 800 verwijderingen. Kunt u nog even situeren wat de verdeling was tussen repatriëring, 
terugdrijving en vrijwillig vertrek? 
  
Hoe ziet u concreet de rol van die terugkeercentra? 
  
Welke maatregelen stelt u voor om die mensen te overtuigen in de vrijwillige terugkeer te stappen? 
  
Waarom voorzien wij in een nieuwe structuur, in een nieuw open centrum? Waarom gebruiken we niet 
de huidige open centra van Fedasil? 
  
Net als andere fracties zijn wij al langer vragende partij voor coaches vanaf het begin van de 
asielprocedure en dit in de open centra. Wij hebben niet alleen te maken met asielzoekers maar ook 
met andere groepen die we niet bereiken in de centra van Fedasil. Voor een bepaalde doelgroep is 
het misschien wel zinvol. 
  
Hoe zit het met de bevoegdheidsverdeling? Betekent zulks dat het kan naast de centra van Fedasil? 
Wat valt er onder de bevoegdheid van uw collega Courard? Wat valt er onder de verantwoordelijkheid 
van de minister voor Asiel en Migratie? Hoe wordt dat afgesproken? 
  
Welke doelgroepen beoogt men? 
  
Zijn die reeds zeer nauwkeurig omschreven? Gaat het om een welbepaalde doelgroep, bijvoorbeeld 
mensen zonder papieren die het land moeten uitgezet worden? Of gaat het ook om 
uitgeprocedeerden op het einde van de rit? Gaat het over beide of gaat het over andere groepen?  
  
Wat is de capaciteit van die centra?  
  
Hebt u tot nu toe de ngo’s en andere organisaties die expertise hebben met terugkeerprojecten en 
vluchtelingenwerk betrokken bij de uitwerking van dit voorstel? Zo ja, welke organisaties hebt u 
betrokken?  
  
27.03 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, het is waar dat ik deze ideeën heb 
gelanceerd tijdens een persconferentie over de cijfers van 2010 van de regularisatie, het 
terugkeerbeleid en de asielaanvragen. Blijkbaar hadden die ideeën bij de pers meer succes dan 
andere elementen. 
  
Het is duidelijk dat deze ideeën door een regering met volheid van bevoegdheid moeten worden 
gesteund. Dat kan men niet tijdens lopende zaken doen. Dit zou best door één minister of 
staatssecretaris met de twee bevoegdheden worden uitgevoerd om de link te kunnen maken tussen 
de opvang en daarna een gedwongen terugkeer in gesloten centra. 
  
Iemand die niet meer in een open opvangcentrum mag blijven, loopt ofwel op straat ofwel komt hij in 
een gesloten centrum terecht. Ik denk dat dit zou moeten worden gebruikt om een terugkeer te 
initiëren, wetende dat als die persoon er niet op ingaat, er een gedwongen terugkeer zal volgen. Dat 
wordt niet genoeg gebruikt. 
Ik ben voor dat idee. Dat kan worden verfijnd. Er kunnen ook andere ideeën komen. Dat staat nog niet 
vast. Dat is een element van debat. 
  
Dit centrum kan instaan voor zowel de opvang van mensen die uitgeprocedeerd zijn als van mensen 



die nooit een procedure hebben opgestart maar vrijwillig wensen terug te keren. Ik denk dat wij zoveel 
mogelijk moeten doen om de personen in de logica van een vrijwillige terugkeer te brengen. Er is het 
niet-respecteren van een bevel dat natuurlijk moet worden uitgevoerd. Dit moet helpen om dit uit te 
voeren, met prioriteit voor de vrijwillige terugkeer. 
  
De opvolging van dit bevel in de open centra die grotendeels worden bewoond door personen die nog 
steeds in een procedure zitten is niet altijd gepast. De doelstelling van het terugkeercentrum zou zijn 
om met de betrokken personen te werken aan de voorbereiding van hun terugkeer. De prioriteit zou 
meer moeten worden gelegd op de terugkeer dan op de opvang zelf. De opvang kan dan worden 
toegespitst tot mensen die op een bepaald moment toch in België mogen blijven. 
  
De familiehuizen hebben ook goede resultaten geboekt. Dat is de bevoegdheid van DVZ. In die 
familiehuizen zijn er coaches. De coaches praten met de familie. De resultaten op het vlak van 
vrijwillige terugkeer zijn ook veel beter. Het idee om beter en vroeger met die families over vrijwillige 
terugkeer te praten, door coaches met opleiding, geeft resultaten, dus waarom zouden wij dit niet een 
beetje uitbreiden?  
  
Op dit moment maken de ngo’s deel uit van de actoren die de personen die niet worden opgevangen 
in het opvangnetwerk inlichten. Daarom is samenwerking met het maatschappelijk middenveld 
essentieel.  
  
Over de financiering, dat zal natuurlijk zeker iets kosten, maar het kan ook betere cijfers op het vlak 
van terugkeer geven. Het retourfonds op Europees niveau kan zo’n project ook cofinancieren. Er zijn 
dus mogelijkheden om zo’n centrum te financieren.  
  
Ten slotte, mevrouw Lanjri, over de cijfers zelf, in 2010 waren er 3 586 verwijderingen, 
2 111 uitwijzingen en 3 094 vrijwillige terugkeringen.  
  
27.04  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp goed dat het niet doorgepraat 
is. Het was een idee. In het kader van een persconferentie gaf u een persoonlijke mening over een 
oplossing om het aantal terugkeerders te verhogen. 
  
Wij delen grotendeels elkanders mening. Er moet inderdaad een terugkeercentrum worden opgericht. 
U zegt dat zulks niet kan in een regering van lopende zaken. Dat weet ik niet. Volgens mij kan dat 
perfect. Ik heb mij daarover geïnformeerd. U neemt een beslissing in afspraak met uw collega’s in de 
regering om zo’n centrum op te richten en effectief werk te maken van die vrijwillige terugkeer. 
Volgens mij is er geen enkel bezwaar om dat op heel korte termijn te doen. Het is immers nu 
noodzakelijk. 
  
27.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik denk toch ook dat het eerder als een 
idee is opgeworpen maar dat het nog niet echt over concrete plannen van de regering gaat, maar dat 
het een richting is die u zou willen uitgaan.  
  
Ik deel wel uw mening over dit nieuwe beleid. Dat impliceert wel dat het een voldragen beslissing is. 
Dat doet men niet in lopende zaken. Ik wil iedereen uitnodigen om deze situatie zo snel mogelijk te 
deblokkeren zodat wij deze vormen van nieuwe en noodzakelijke initiatieven kunnen uitvoeren. Er is 
een nieuwe regering nodig om dit te kunnen realiseren. Dan kunnen wij nog vele andere maatregelen 
nemen en kunnen wij ook dit uitvoeren. 
  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 


