
Commissie Binnenlandse zaken : 05/10/2011 – Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan 
de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en 
voor de Federale Culturele Instellingen over "de problematiek van de dakloze 
vreemdelingen rond het Brusselse Noordstation" (nr. 6173) 

08.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag betreft een 
zeventigtal mensen, waaronder ook gezinnen met kinderen, die uit het Noordstation werden 
gezet op vraag van de waarnemend burgemeester van Schaarbeek wegens hygiëne- en 
veiligheidsproblemen. 

 Heel wat betrokkenen zouden niet in de asielprocedure zitten. Klopt dat? Hoeveel van de 72 
personen die werden uitgezet, hadden wel een asielaanvraag ingediend? Hoeveel onder hen 
hadden geen aanvraag ingediend? Hoeveel personen die misschien in aanmerking kwamen 
voor een verkorte procedure, hebben die niet verkregen? 

- Vanuit welke landen komen zij? 
- Hadden zij al een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten toen zij asiel 

aanvroegen? Als zij geen asiel hebben aangevraagd, wat is er met hen gebeurd? 
- Verblijven de personen die asiel hadden aangevraagd en bevel hadden gekregen het 

grondgebied te verlaten, in een terugkeercentrum? Zijn er intussen al gedwongen of 
vrijwillig teruggekeerd of werken zij mee aan hun terugkeer? 

Indien zij hier zijn in het kader van het vrij verkeer van werknemers-Europeanen, moeten zij 
uiteraard zelf in hun verblijf kunnen voorzien, zonder op het OCMW terug te vallen. Er moet 
dan worden gecontroleerd of zij werken of een inkomen hebben. Is dat gebeurd? 

De procedures worden versneld. Ziet men reeds een effect van de extra aangeworven mensen 
bij het CGVS en meer bepaald bij DVZ? Dat is een meer algemene vraag, omdat ik wil weten 
hoeveel procedures er momenteel zijn. Elke dag dat er minder procedures zijn, worden 
immers meer opvangplaatsen gecreëerd en neemt ook het aanzuigeffect af. 

 08.03 Staatssecretaris Melchior Wathelet: DVZ is niet in het bezit van een naamlijst van 
de uitgezette vreemdelingen in een pand nabij het Noordstation. Bijgevolg beschikt DVZ niet 
over informatie betreffende hun nationaliteit en verblijfsstatuut. Die opvangproblematiek 
wordt verder opgevolgd door mijn collega, de heer Courard. Het komt hem dan ook toe u 
verdere uitleg te geven over de opvolging en de aanpak van het probleem. 

 DVZ is niet ingelicht over het statuut van die personen. Er werd daarover ook niets gevraagd 
aan DVZ. 

 08.29  Sarah Smeyers (N-VA):  Mijn derde vraag was wat u in de toekomst zult ondernemen 
om de komst van Oost-Europeanen en Romazigeuners tegen te gaan. Als het geen 
asielzoekers zijn, begrijp ik wel dat ze ook niet traceerbaar zijn. Er is echter een aanzienlijk 
deel dat wel asiel aanvraagt Er moet toch iets kunnen worden gedaan aan de toestroom van 
die mensen? Het zijn Europeanen en er is vrij verkeer van personen, maar zij moeten toch met 
een doel naar hier komen. Zij kunnen toch niet zomaar naar hier komen? Dat is niet het 
principe van vrij verkeer. Zij moeten dan in hun onderhoud kunnen voorzien en niet zomaar 
na drie maanden bij het OCMW aankloppen. Het is al te gemakkelijk om te zeggen dat het om 
Europeanen gaat, die geen asiel aanvragen. 



  

08.07 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…) 

 08.08  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, dat is de reden waarom ik die 
vraag heb gesteld. Waren het EU-onderdanen? U weet dat niet, maar u zegt wel dat het geen 
asielzoekers zijn, omdat ze niet bekend zijn bij DVZ. 

 08.09 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…) Ik weet niet of ze al dan niet bekend zijn. 
Ik weet niet wie ze zijn. 

 08.10  Sarah Smeyers (N-VA): Dan weet u ook niet of het Europeanen zijn. 

 08.11 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…) 

 08.12  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik doe een veronderstelling. 
Wij moeten volgens mij weten wie ze zijn. Ofwel zijn het asielzoekers en dan hebben zij in 
principe recht op opvang. Op dat moment gaat het om een probleem van opvang. Ofwel zijn 
het asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd of illegalen en dan vallen zij wel onder uw 
bevoegdheid. Dat is ook de reden waarom ik vroeg naar hun uitwijzing. Nog een 
mogelijkheid is dat het inderdaad gaat om EU-onderdanen die hier op een verkeerde manier 
zijn. Zij zitten daar te wachten op hulp – dit werd overigens gezegd door mensen van de 
Foyer –, terwijl zij eigenlijk geen recht hebben op hulp. Als zij naar hier komen in het kader 
van vrij verkeer van werknemers, dan moeten zij werken. Op dat moment komen we weer 
terecht bij uw bevoegdheid om te controleren of zij wel recht hebben op een 
verblijfsvergunning volgens de criteria waaraan men moet voldoen als EU-onderdaan. 

 Aan de criteria waaraan men moet voldoen als EU’er, namelijk werk hebben of voldoende 
inkomen hebben om hier te zijn, voldoen zij blijkbaar niet. Als zij voldoende inkomen zouden 
hebben, dan zouden zij niet aan het Noordstation zitten. 

 Iemand moet toch de verantwoordelijkheid nemen om na te gaan wie die mensen zijn, onder 
wiens bevoegdheid zij vallen, teneinde te bepalen of zij hier kunnen blijven ofwel het land 
moeten worden uitgezet. Het is een van beide. 

 08.13 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ja, maar tegelijk zult u het met mij eens zijn dat 
het niet het personeel van de DVZ toekomt om de identiteit van die mensen te controleren. 
Dan zou de DVZ ook de identiteitscontroles moeten uitvoeren van degenen die hier misschien 
zonder statuut verblijven. Nee, die informatie moet naar de DVZ komen, hetzij van Fedasil, 
hetzij van de maatschappelijke integratie indien betrokkenen iets hebben gevraagd aan onze 
sociale systemen, zoals opvang, of indien zij een asielprocedure hebben ingediend. Als zij 
Europeanen zijn, hebben zij recht op opvang en dergelijke. Ofwel hebben zij steun aan een 
OCMW gevraagd of iets dergelijks, ofwel werden zij op een bepaald moment gearresteerd 
door de politie. Als de politie ziet dat zij geen statuut hebben, dan zouden zij verwijderd 
moeten worden. 

 08.14  Nahima Lanjri (CD&V): Welnu, dan komen wij toch bij u terecht? 

 08.15 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ja, maar zoals ik juist zei, ik heb daarover niets 
gekregen. Ik weet zelfs niet wie zij zijn. 



 08.16  Nahima Lanjri (CD&V): Ik vind toch dat er een verantwoordelijkheid is, ook van de 
DVZ, om mee de identiteit te controleren. 

 08.17 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik wil wel hoor, maar wat moet ik doen met de 
DVZ? Moet ik aan de personen van de WTC vragen om een ronde door Brussel te maken, 
personen te controleren en hun identiteitsdocumenten op te vragen? Dat is onze job niet. Ik 
neem mijn verantwoordelijkheid op. 

 08.18  Nahima Lanjri (CD&V): Dat gebeurt toch wel op trams en bussen, door het 
personeel van de DVZ. 

 08.19 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Maar nee, dat doet de politie! 

 08.20  Nahima Lanjri (CD&V): Het gebeurt samen met mensen van de DVZ. 

 08.21 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De personeelsleden van de DVZ zijn geen 
politieagenten. 

 08.22  Nahima Lanjri (CD&V): Het klopt dat dit gebeurt samen met de politie. Ik heb ook 
niet gezegd dat u dat alleen moet doen. 

 08.23 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Wij staan altijd ter beschikking van de politie. 

 08.24  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb helemaal niet gezegd dat u dat alleen moet doen. U 
zou kunnen samenwerken met de politie. De politie is daar ter plaatse geweest. 

 08.25 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Waarom hebben wij dan niets gekregen? Ik 
werd niet uitgenodigd met de DVZ. 

 08.26  Nahima Lanjri (CD&V): Dat is dan een manco. Dat zullen wij eens aan minister 
Turtelboom moeten vragen. Ik had deze vraag ook al voor staatssecretaris Courard ingediend, 
omdat ik wist dat wij weer van het kastje naar de muur gestuurd zouden worden. Maar ik zal 
ook aan minister Turtelboom vragen of de identiteiten gecontroleerd werden. 

 08.27  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, wat mevrouw Lanjri zegt, 
klopt. U schippert weer. U verwijst alle kleine bevoegdheden door, hetzij naar de heer 
Courard, hetzij naar mevrouw Turtelboom. Jullie vormen toch samen een regering? Er kan 
toch eens worden gesproken over deze materie. Het probleem in het Noordstation is een 
jaarlijks weerkerend probleem. Jullie hadden vorig jaar al maatregelen kunnen nemen en 
voorzien dat het dit jaar weer zou gebeuren. Daarvoor hadden jullie een plan kunnen 
opstellen. Zodoende had de politie meteen bij de uitdrijving de identiteit kunnen opvragen. 

 08.28 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Het Romaplan van Vlaanderen heeft een 
aanzuigeffect gecreëerd. Het heeft onduidelijkheid gecreëerd, door te bepalen dat 
Romazigeuners hier mogen worden geïntegreerd. Dat heeft ook meegeholpen. De integratie 
van de Romazigeuners is ook een beleid dat moet worden gevoerd. De bepaling dat enkel het 
federale niveau ze moet integreren, heeft ook meegeholpen. 



 08.29  Sarah Smeyers (N-VA): Het is altijd de fout van iemand anders. Ik begrijp dat voor 
het bewuste probleem verschillende beleidsniveaus en verschillende ministers bevoegd zijn. 
Ik vraag alleen het volgende. 

 Het probleem in kwestie was voorzienbaar. Het was in 2010 al gebeurd dat de honderden 
betrokkenen in het Noordstation sliepen. U wist dat, indien de asielcrisis niet zou worden 
aangepakt, in 2011 hetzelfde opnieuw zou gebeuren. 

 Het is bijgevolg erg teleurstellend dat ter zake geen concreet plan inzake identiteit en 
terugkeerbeleid is opgesteld.  

 08.30  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het is niet de bedoeling dat wij hier 
de schuld naar iemand doorschuiven, wat ik dan ook niet wil doen. 

 08.31 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…). 

 De voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, wacht u even. Mevrouw Lanjri heeft het woord. 

 08.32  Nahima Lanjri (CD&V): Mag ik even? Ik had het woord. 

 Mijnheer de staatssecretaris, ik wil gewoon aangeven dat het probleem er was. Het is 
blijkbaar niet op een gecoördineerde wijze aangepakt. Het is echter nog niet te laat. 

 Wat hebt u immers gekregen? Het probleem heeft zich gewoon verplaatst. De betrokkenen 
zijn nu niet langer in het Noordstation. Zij bevinden zich nu in de parken in en rond Brussel. 
U kunt de betrokkenen dus nog terugvinden. Zij liggen nu in de parken te slapen. 

 Wanneer mensen massaal op straat worden aangetroffen, moet de overheid toch controleren 
wie zij zijn en wat zij op straat doen. Horen zij op straat te zijn? Wie moet zijn 
verantwoordelijkheid nemen? 

 Het kan zijn dat het een OCMW is dat zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het komt mij 
evenwel voor dat het gaat over Europeanen die hier eigenlijk niet mogen zijn, indien zij niet 
voldoende inkomsten hebben en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Wanneer zulks is vastgesteld, komen wij wel bij u terecht, teneinde ervoor te zorgen dat 
betrokkenen het land kunnen worden uitgezet. 

Het incident is gesloten. 

 

 


