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

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de verwijdering van gezinnen met kinderen" (nr. 13093) 

03.01  Nahima Lanjri (CD&V): Sinds een aantal jaren worden gezinnen met kinderen, met het 

oog op hun terugkeer, niet meer opgevangen in een gesloten instelling, maar wel in de 

zogenaamde woonunits, speciale woongelegenheden voor families met kinderen. 

Hoeveel gezinnen verblijven er momenteel in die terugkeerwoningen? 

Hoeveel werden er vorig jaar opgevangen? Kunt u ook de percentages en verhoudingen 

geven? Hoeveel Dublingevallen waren erbij? Ik hoor ook dat het niet alleen gaat om gezinnen 

die illegaal op het grondgebied waren of werden aangetroffen, of om uitgeprocedeerde 

gezinnen, maar dat die woningen ook dienen voor Dublingevallen. Kunt u mij ook die cijfers 

geven? 

Kunt u ook zeggen hoeveel van de daar opgevangen gezinnen uiteindelijk niet werden 

teruggestuurd en waarvoor dus een andere oplossing werd gevonden, bijvoorbeeld een 

regularisatie? Hoeveel gezinnen zijn er uit die centra verdwenen of ontsnapt? 

Hoever staat u met de installatie van een aangepaste opvanginfrastructuur voor gezinnen met 

kinderen die zich blijven verzetten tegen terugkeer? U weet dat afgesproken is in het 

regeerakkoord dat wij andere middelen moeten inzetten, zoals deze woonunits, maar voor hen 

die keer op keer weigeren om zich in te schakelen in een terugkeerproject via deze vrijwillige 

terugkeer of via deze formule van woonunits, moet er een aangepaste opvang komen. Er is 

sprake van dat deze opvang eventueel verzekerd kan worden in Steenokkerzeel. Klopt dat? 

Wat is daar momenteel de stand van zaken? Wanneer kan dat operationeel worden? Indien het 

niet in Steenokkerzeel is, op welke locatie zou het dan kunnen komen? Wat is daarvan de 

stand van zaken? 

03.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, op 5 november verbleven 

10 families met 20 minderjarige kinderen in de woonunits. De bezettingsgraad verandert 

echter constant, omdat er een grote turn-over is in die huisjes. Er vertrekken voortdurend 

families. Wij werken aan de vrijwillige terugkeer, maar er komen ook telkens families aan. 

In 2011 werden de dossiers van 128 families in de woonunits afgerond. De resultaten dienen 

als volgt opgedeeld te worden: 38 van de 128 families werden vrijgesteld om diverse redenen, 

waaronder 20 % wegens toekenning van een tijdelijk of definitief verblijfsstatuut, een 

toekenning van het statuut van erkende vluchteling, subsidiaire bescherming of wegens 

tijdelijke of definitieve regularisatie. Negen families vertrokken zelf vrijwillig, al dan niet met 

ondersteuning van de Internationale Organisatie voor Migratie. Elf families werden naar hun 

herkomstland gerepatrieerd en 25 families werden teruggedreven naar het land waarlangs zij 

België probeerden binnen te komen. Drie families werden bilateraal overgenomen door 

andere EU-lidstaten. Zeven families werden overgenomen in het kader van de 

Dublinprocedure. Vijfendertig families verlieten de huisjes zonder een teken te geven. 

Onze prioriteit is op dit ogenblik het geheel van de woonunits te versterken. Wij zullen tot 

33 woonunits creëren. Wij versterken zowel de infrastructuur, het aantal plaatsen dus, als de 

omkadering. Vermits de woonunits niet naast elkaar gelegen zijn, is het belangrijk om genoeg 



coaches te hebben die genoeg ter beschikking zijn. Het werk van de coaches is heel 

belangrijk, ook bij de vrijwillige terugkeer, in het geval dat nodig zou zijn. 

Wat betreft uw vraag over de huisjes die oorspronkelijk binnen de omheining van de Caricole 

in Steenokkerzeel gepland waren, tijdens de budgettaire besprekingen heb ik elke keer een 

bedrag ingediend voor zowel de opbouw van de woning als voor het personeel dat die moet 

bemannen. U weet dat er veel meer personeel nodig is, want het gaat om mensen die binnen 

de omheining worden vastgehouden en om de begeleiding van hun kinderen. 

Ik heb daarvoor telkens een budget ingediend. Vannacht is men tot een akkoord gekomen 

over de begroting. Ik zal u tijdens de bespreking kunnen meedelen of dat is toegestaan. Ik 

beschik nu nog niet over de notificaties. Het is heel onvoorzichtig daarop vooruit te lopen. 

03.03  Nahima Lanjri (CD&V): U bent nog niet zeker? 

03.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik heb het ingediend en verdedigd, maar de 

notificaties heb ik nog niet gekregen. 

03.05  Nahima Lanjri (CD&V): En als die middelen zouden worden toegekend? 

03.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Dan plant men een prefabgebouw, maar ook dat 

duurt toch nog enkele maanden. Zoals u weet, is enkel het terrein al verworven. Daar is nog 

niets. Er moet nog worden gebouwd en er moet nog worden aangeworven. 

03.07  Nahima Lanjri (CD&V): Ik stel vast dat 35 families van de 128 de woningen hebben 

verlaten. Dat is toch een aanzienlijk aantal. 

03.08 Staatssecretaris Maggie De Block: Er zijn 35 families weggegaan, maar 10 families zijn 

vrijwillig teruggekeerd naar het land zelf. 

03.09  Nahima Lanjri (CD&V): Dat klopt. Ik heb de cijfers genoteerd. Sommigen zijn 

vrijwillig teruggekeerd, sommigen zijn gerepatrieerd en sommigen zijn teruggedreven. Ik heb 

al die cijfers, maar er zijn er toch nog 35 met de noorderzon verdwenen. 

03.10 Staatssecretaris Maggie De Block: Dat zijn de cijfers van 2011. Jammer genoeg wordt 

hen soms ook aangeraden te vluchten in de illegaliteit. Nadien worden zij soms weer opgepakt 

en dan keren zij wel direct verplicht terug. 

03.11  Nahima Lanjri (CD&V): Maar men kan ze niet opsluiten. Hoe doet men dat dan? 

03.12 Staatssecretaris Maggie De Block: Dan wel, dan kan men ze opsluiten. 

03.13  Nahima Lanjri (CD&V): Neen, men moet een aangepaste infrastructuur hebben. 

03.14 Staatssecretaris Maggie De Block: Voor korte periodes kan men dat wel doen als het 

echt nodig is. Dan wordt een van de volwassenen, meestal de vader, in een gesloten instelling 

geplaatst en de moeder en de kinderen in zo’n turtelhuisje. Wij doen er alles aan om dat te 

vermijden, maar sommigen moet men tegen zichzelf beschermen. 

  



03.15  Nahima Lanjri (CD&V): Dat hadden wij inderdaad afgesproken voor de hardnekkigen, 

want men zal nooit iedereen kunnen vatten. Er zullen er altijd zijn die proberen de wetgeving 

te omzeilen. Daarin hebt u gelijk. Daarom hadden wij in het regeerakkoord geschreven dat er 

voor die doelgroep een andere opvang moet komen in de gesloten centra. Internationale regels 

zeggen immers dan men kinderen niet mag opsluiten, tenzij in een aangepaste omgeving. 

Bovendien mag men ze niet scheiden van hun vader of moeder. Dat levert dus moeilijkheden 

op, zeker wanneer het gaat over een alleenstaande vader of moeder met kinderen. Ik hoop dat 

u ditmaal wel uw slag heeft thuisgehaald en dat die woningen in Steenokkerzeel er binnenkort 

komen. Ik kijk samen met u uit naar de begroting om dat te kunnen vaststellen. 

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 


