
25.08  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, dames en heren ministers, collega’s, 
de asiel- en opvangcrisis in ons land, waarmee we al langer geconfronteerd worden, vraagt 
om oplossingen en om moed. Er is nood aan een aantal wettelijke aanpassingen voor de 
opvang van asielzoekers. Het afgelopen jaar hebben wij in het Parlement op basis van het 
voorstel van Bart Somers hard en lang gewerkt om voor de problematiek een oplossing te 
vinden. Uiteindelijk vonden bijna alle fracties een consensus over een amendement.  

Mevrouw Smeyers, tot spijt van wie het benijdt, ook de regering in lopende zaken heeft van 
de opvangproblematiek een prioritair aandachtspunt gemaakt. Tussen 2007 en 2011 is de 
capaciteit met 10 000 opvangplaatsen gestegen, bijna een verdubbeling. U zegt, samen met 
mij, dat we ook niet eindeloos opvangplaatsen kunnen creëren. Op vier jaar tijd is er een 
verdubbeling. Wat kunnen we nog meer doen? Moeten we honderdduizend plaatsen creëren? 
Dan staan er morgen tweehonderdduizend asielzoekers voor de deur. Er zijn al enorme 
inspanningen geleverd door sociale organisaties, ngo’s en het Rode Kruis. Ik wil het Rode 
Kruis trouwens absoluut danken voor de geleverde inspanningen, onder meer op de terreinen 
van Defensie. 

In die periode is ook een budget vrijgemaakt van 100 miljoen euro. Wie dus zegt dat er tijdens 
de opvangcrisis niets is gebeurd, dwaalt of probeert de zaken verkeerd voor te stellen. Dat is 
natuurlijk het volste recht van de oppositie, maar de waarheid heeft haar volste recht. De 
belangrijke inspanningen van de lopende regering mag men niet negeren. 

Wil dat nu zeggen dat alles koek en ei is? Neen. Wil dat nu zeggen dat er geen problemen 
zijn? Neen, want wij zien ze dagelijks. 

Ondanks alle inspanningen blijven er nog altijd personen die een asielaanvraag hebben 
ingediend, in de kou staan en hebben ze nog steeds geen opvangplaats. Dat is des te 
schrijnender wanneer het gaat om gezinnen met kinderen. Dat doet mij als moeder veel pijn. 
Het is heel pijnlijk te moeten vaststellen dat wij de situatie niet helemaal onder controle 
hebben. 

Om de problemen het hoofd te bieden, zullen verschillende maatregelen nodig zijn. Dat werd 
hier al gezegd. Niet alleen de wet die wij vandaag zullen goedkeuren, is belangrijk. Er zal ook 
moeten worden gewerkt aan de instroom van de asielzoekers. Wij moeten de instroom, die de 
voorbije tijd enorm is toegenomen, hoe dan ook beperken. Dat zal onder meer via 
ontradingscampagnes moeten gebeuren. 

Er zal ook werk moeten worden gemaakt van een snellere afhandeling van de dossiers. Ik doe 
alvast een oproep aan de volgende regering om de asielprocedures in te korten. Door de 
procedures in te korten, verschaffen we niet alleen meer en sneller duidelijkheid aan de 
asielzoeker, die daarop ook recht heeft, wat meer rechtszekerheid brengt. Bovendien creëert 
men daardoor ook meer plaatsen. Men bezet de plaatsen bijvoorbeeld maar half zolang. Een 
asielprocedure duurt nu ongeveer een jaar. Als wij naar zes maanden kunnen gaan, kan men 
dubbel zoveel personen opvangen, op voorwaarde natuurlijk dat men ook de derde stap 
realiseert, de uitstroom. 

Laat ik het evenwel nog even hebben over de tweede stap, de snellere doorstroom. Ik wil mijn 
dank betuigen aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, dat 
een tandje heeft bijgestoken. De afgelopen maand heeft het CGVS het aantal dossier dat het 



afgehandeld met 71 % verhoogd. Het heeft 1 741 dossiers afgehandeld. Dat lag vorig jaar 
rond deze tijd heel wat lager. 

Zoals ik ook gezegd heb – en dit is niet onbelangrijk –, moet men aan die asielprocedure – 
elke aanvraag komt nu eenmaal aan een einde – een sluitstuk bouwen en dat is het 
terugkeerbeleid. 

De regering heeft momenteel een wetsontwerp klaar dat voorziet in de omzetting van de 
terugkeerrichtlijn. Hopelijk kunnen wij dat na de vakantie van volgende week in het 
Parlement bespreken en ook goedkeuren. Het zal een en-enverhaal zijn, met onderhavig 
voorstel, dat wij vandaag zullen goedkeuren, en met het ontwerp van de regering. Dat is 
immers ook absoluut nodig. 

 25.09  Sarah Smeyers (N-VA): (…) 

25.10  Nahima Lanjri (CD&V): Dat heb ik ook gezegd, mevrouw Smeyers. U hebt niet 
geluisterd, maar een babbeltje geslagen. Het is u vergeven, maar ik heb het uitdrukkelijk 
gehad over een periode van zes maanden. 

 Het is dus absoluut nodig dat wij het wetsvoorstel hier goedkeuren, zodat wij ook voor 
andere doelgroepen toepassingen in de terugkeerrichtlijn kunnen vinden. Het betreft 
doelgroepen die moeilijker te overtuigen zijn of al voor de zevenentwintigste keer het bevel 
hebben gekregen het grondgebied te verlaten, maar dat nog niet doen. Voormelde richtlijn 
omschrijft niet alleen de groepen, maar ook de kwaliteit en het stringente karakter van wat 
voor bepaalde groepen kan worden gedaan. 

 Het voorliggende voorstel moeten wij dus echt in samenhang met het ontwerp van de 
regering zien. De basis voor het recht op opvang wordt bepaald door de uitvoerbaarheid van 
het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 De materiële hulp aan de asielzoekers, die wij ook in het voorstel opnemen, wordt gedurende 
de hele asielprocedure gegarandeerd, tot het moment dat het uitwijzingsbevel uitvoerbaar 
wordt. Als de asielprocedure dus afloopt en de asielzoeker krijgt het bevel om het 
grondgebied binnen dertig dagen te verlaten, is binnen voormelde periode van dertig dagen de 
opvang ook gegarandeerd. 

 Afhankelijk van de samenwerking tussen de betrokken diensten en het vrijwillig instappen 
van de asielzoeker in het traject is het eventueel, indien nodig, zelfs mogelijk de periode te 
verlengen. De verlenging kan er voor allerlei omstandigheden komen. Ze kan er komen, 
omdat het gaat over een zwangere vrouw die op bevallen staat. Ze kan er komen, omdat een 
vliegtuig pas later beschikbaar is. De verlenging kan er dus om allerlei redenen komen. 
Zolang maar aan de vrijwillige terugkeer wordt meegewerkt, wordt de opvang gegarandeerd. 

Voor wie niet meewerkt, is er een samenwerking tussen Fedasil en DVZ, om de betrokkene 
meer te dwingen. Wie niet vrijwillig wil terugkeren, zal gedwongen worden gerepatrieerd. 

Met het voorstel willen we één minister bevoegd maken voor alles wat met asiel te maken 
heeft. Dat wil niet zeggen dat we de diensten zullen samenvoegen. De Dienst 
Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en 
Fedasil worden georganiseerd, zoals dat vandaag het geval is, maar een minister zal het beleid 



coördineren. Hiermee leggen we een heel belangrijk principe vast in een wettekst en wordt 
een betere coördinatie tussen de diensten die de asieldossiers behandelen, zij die voor de 
opvang zorgen en zij die voor de verwijdering instaan, mogelijk. 

Voortaan is ook de automatische verlenging van de opvang bij meervoudige aanvragen niet 
meer vanzelfsprekend. Er is opvang bij de eerste aanvraag, eventueel bij de tweede en de 
derde ook, maar enkel en alleen voor zover de aanvraag ontvankelijk is verklaard door DVZ. 
Dat is om te vermijden dat personen onterecht aanvragen indienen om opvang te genieten. 
Hier is duidelijk een filter ingebouwd, zodat men enkel opvang garandeert aan zij die terecht 
een tweede aanvraag indienen. 

58 % van degenen die een tweede aanvraag hebben ingediend, krijgt een ja, omdat men 
terecht een tweede aanvraag heeft ingediend. Dat cijfer kunnen wij niet verwaarlozen. Men 
kan die personen niet buitenzetten, om hen een week later te moeten heropnemen. Dat zou 
heel wat problemen teweegbrengen in het opvangcentrum. 

Tot slot zullen we ook, zoals enkele OCMW-voorzitters en een procureur-generaal hebben 
gevraagd, een aantal misbruiken aanpakken. We waren inderdaad niet te spreken over de toon 
waarop een en ander werd gezegd, maar erkennen dat er problemen zijn op het terrein. Ik 
denk aan het misbruik van het sociaal systeem en de sociale bijstand. 

Daarom is het goed dat we van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om te verbieden dat 
EU-inwoners – dat heeft niets te maken met asielzoekers – naar het OCMW kunnen, zodra zij 
ingeschreven zijn. Zij kunnen pas na een wachtperiode eventueel steun krijgen van het 
OCMW. 

Overigens, als een EU-inwoner een onredelijke belasting vormt voor het OCMW, heeft dat 
OCMW het recht om dat te melden aan DVZ. De persoon in kwestie kan dan zijn 
verblijfsvergunning verliezen. 

Kortom, dit voorstel – het wetsvoorstel van de heer Somers vormde hiervoor de basis en wij 
hebben het samen geamendeerd – moet worden samengenomen met het ontwerp van de 
regering. Dat zal ervoor zorgen dat wij aan betrokkenen de mogelijkheid geven om vrijwillig 
terug te keren. Vrijwillig betekent echter niet vrijblijvend. Als het kan zal het vrijwillig 
gebeuren, maar als het moet zal de terugkeer worden verplicht; dat is dan de enige resterende 
optie. 

Ik denk niet dat wij daarvoor het verwijt moeten krijgen dat wij onmenselijk of hard zouden 
zijn. Het zijn gewoon noodzakelijke en logische maatregelen, als wij de asielprocedure 
sluitend willen maken, als wij opvang willen blijven bieden aan iedereen die recht daarop 
heeft, als wij mensen op die manier willen beschermen en als wij ervoor willen zorgen dat 
daarvoor een draagvlak blijft bestaan. Wij moeten mensen beschermen die daarop recht 
hebben, maar wij moeten ook misbruiken uitsluiten. Dit wetsvoorstel levert daartoe een 
belangrijke bijdrage. 

Ik wil tot slot de collega’s, en in het bijzonder de initiatiefnemer van dit voorstel, de heer 
Somers, bedanken, alsook alle collega’s die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van 
het amendement en de wijzigingen die wij samen hebben doorgevoerd. Het bewijst nogmaals 
dat wij vanuit het Parlement wel degelijk werk kunnen verrichten. Ik hoop dat wij dat in de 



toekomst kunnen blijven doen, bijvoorbeeld op het vlak van de nationaliteitswetgeving. Ik 
nodig u daartoe uit, maar dat is voor na het verlof. 

25.11  Jacqueline Galant (MR): Monsieur le président, chers collègues, en décembre 2010, 
la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société 
entamait l'examen de la proposition de loi de M. Somers modifiant la législation en vue de 
résoudre la crise de l'asile. Le taux d'occupation des centres d'accueil est actuellement de 
l'ordre 96 %.  

Vu le manque de places d'accueil et les nombreux problèmes qui en découlent, il fallait 
prendre des mesures pour résoudre ce qu'il est convenu d'appeler la crise de l'accueil. 
Certaines mesures ont d'ailleurs été prises dans l'urgence, mais elles n'ont pas résolu le 
problème. Davantage de mesures étaient nécessaires et il appartient au législateur d'aider le 
gouvernement à mettre sa politique correctement en œuvre.  

 Au cours des travaux de la commission, cette proposition de loi a été modifiée à plusieurs 
reprises, avant d'aboutir à un texte que la majorité de nos collègues soutiennent aujourd'hui. Je 
ne vais pas revenir en détail sur les modalités du texte mais je souhaite attirer votre attention 
sur quelques modifications importantes de la loi sur l'accueil.  

 L'objectif de cette proposition de loi est double. Il s'agit d'accorder le droit d'asile aux 
personnes qui y ont droit, car l'essence de la politique d'asile est qu'une personne qui a des 
raisons de demander l'asile doit avoir la possibilité de se réfugier et d'être accueillie en 
Belgique. Il s'agit tout autant de veiller à ce que les demandeurs d'asile déboutés soient 
effectivement renvoyés dans leur pays d'origine. Il est établi que si les procédures étaient 
suivies et respectées et si les personnes déboutées quittaient définitivement le territoire, la 
situation serait moins critique qu'elle ne l'est. 

 L'asile ne doit plus constituer une porte d'entrée pour forcer l'accès à un séjour artificiel. La 
proposition de loi permet de favoriser le retour des étrangers déboutés de leur procédure 
d'asile vers leur pays d'origine dans le cadre d'un retour volontaire.  

 L'un des problèmes majeurs de la crise de l'asile est que le flux entrant de demandeurs d'asile 
est beaucoup trop important par rapport au flux sortant. Le volet retour, volontaire ou forcé, 
doit être la priorité pour les prochains mois. C'est pourquoi l'inscription dans la loi d'une 
procédure de retour volontaire et du trajet de retour constitue une avancée.  

 Le trajet de retour est un accompagnement individuel offert par Fedasil en vue du retour de 
l'étranger. Cet accompagnement est offert à tous les demandeurs d'asile déboutés au plus tard 
dans les cinq jours après la décision négative du CGRA et permet, dans une certaine mesure, 
de prolonger l'accueil de ceux qui coopèrent et participent activement à leur retour.  

 Tout le monde est d'accord pour dire que le retour forcé doit rester une solution subsidiaire. 
Mais, pour la première fois, le retour volontaire n'est plus un vague principe, puisqu'il est 
coulé dans une loi. J'espère que les demandeurs d'asile concernés comprendront l'intérêt que 
représente ce trajet de retour, même si je ne pousse pas la candeur jusqu'à croire que tous les 
demandeurs en fin de procédure s'intégreront dans un trajet de retour volontaire.  

  



Voorzitter: André Flahaut, voorzitter. 

Il faudra donc des contrôles et, le cas échéant, des sanctions. 

L'aide matérielle octroyée aux demandeurs d'asile est, à présent, mieux encadrée, ce qui 
répond à une nécessité devenue impérieuse depuis pas mal de temps. Soulignons ici qu'il 
apparaît évident que l'aide matérielle a été un facteur déterminant dans l'attraction de la 
migration en Belgique. 

Les conditions d'octroi de cette aide sont, à présent, plus claires, ce dont nous nous 
réjouissons. 

Tant que le demandeur d'asile reste dans la procédure d'asile et fait preuve de collaboration, il 
pourra compter sur l'aide matérielle. Cependant, il est clairement indiqué dans la proposition 
de loi que seules les demandes fondées sur des éléments entrant réellement dans le cadre de la 
protection des réfugiés pourront ouvrir les droits d'aide et d'accueil correspondant. 

Dès la deuxième demande, sans élément nouveau, ces droits seront dorénavant suspendus tant 
que le dossier n'est pas mieux fondé. On met ainsi fin également aux illusions de certains, 
encouragés par la loi actuelle, qui espéraient que la multiplication des procédures puisse, à 
terme, les mener à une régularisation. 

C'est essentiellement en raison de ces balisages clairs que notre groupe soutiendra ce texte, 
lequel est, par ailleurs, en accord avec les directives européennes en vigueur. Il s'agit d'un 
premier pas constructif qu'il paraît nécessaire de soutenir. 

Cela étant dit, nous ne perdons pas de vue que la proposition de loi qui est, aujourd'hui, 
soumise au vote de cette assemblée, n'est pas la solution miracle. Comme l'auteur le reconnaît 
d'ailleurs bien volontiers, cette seule proposition ne répond pas à tous les enjeux de la 
migration et de l'asile. Pour ce faire, il faudrait d'autres mesures et, en premier lieu, une 
réforme complète de la politique de retour. 

La politique d'asile doit être adaptée dans sa totalité afin d'obtenir de meilleurs résultats. 

En outre, les choses seraient beaucoup plus faciles si un seul ministre était compétent pour 
tous les aspects de la politique d'asile et d'immigration, pour l'accueil, l'asile, le séjour et la 
politique de retour dans le pays d'origine. En effet, la crise de l'asile est aussi une crise de 
management que l'on ne pourra résoudre qu'en adoptant une politique unique et cohérente de 
la problématique dans son ensemble. 

Une meilleure coopération entre les autorités compétentes pour le séjour et l'accueil est 
également indispensable. Elle serait grandement facilitée si, comme nous l'espérons, ce 
ministre savait assurer la concertation entre tous les acteurs concernés. Il s'agira donc là d'une 
des tâches du prochain gouvernement. 

25.12  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, 
collega’s, niets doen is zeer zelden een juiste oplossing. Dit gaat zeker op voor de 
problematiek van de asielzoekers. Asielzoekers verdwijnen niet uit het gezichtsveld als men 
de andere kant uit kijkt. Integendeel, het probleem wordt alleen groter, onoverzichtelijker en 
chaotischer, net als de frustratie. 



Het gaat dan om de frustratie van diegenen die hier het land binnenkomen, de asielzoekers 
zelf. Vergis u niet, niemand vindt het prettig om zijn land en geboortestreek te verlaten voor 
een toekomst zonder perspectief en houvast in een vreemd land waarvan men de taal noch de 
gewoontes kent, waar men duizenden kilometers verwijderd is van alles wat tot dan toe 
vertrouwd was, een plek waar men geen familie, vrienden of sociaal netwerk heeft om op 
terug te vallen. Er is echter ook frustratie bij de diensten die instaan voor het onthaal en de 
opvang van de asielzoekers. Het is geen prettig vooruitzicht om dag in dag uit het slechte 
nieuws te moeten brengen aan mensen die niets bij zich hebben dan een koffer vol met hoop. 
Voor vele mensen die in deze opvangcentra werken eindigt dit met een burn-out, laat ons dat 
ook niet vergeten. Er zijn ook frustraties bij de burgers in dit land. De publieke opinie 
schippert tussen enerzijds compassie met de asielzoekers, zeker tijdens de koude 
wintermaanden, en, anderzijds ergernis over de overlast die ze met zich meebrengen in 
bepaalde buurten. De frustratie leeft ook hier, collega’s, in dit halfrond. Het is frustratie over 
een dossier dat maar blijft aanslepen, over een crisis die al drie jaar duurt. Ik geef nog enkele 
cijfers. Vorige week maandag werden 180 asielzoekers niet toegewezen, dinsdag waren het er 
78, woensdag 55, donderdag 24 enz. De tragische kaap van 10.000 niet-opgevangen 
asielzoekers sinds 2009 werd op 27 september - ondertussen ruim - overschreden. 

Ik wil hier zeker niet ontkennen dat de huidige regering in lopende zaken niets heeft gedaan. 
Integendeel, er is een aantal zaken gebeurd. Er zijn inderdaad plaatsen gecreëerd, maar wij 
blijven toch met het probleem zitten. 

Collega’s, ons land erkent het recht van mensen om een veilig heenkomen te zoeken wanneer 
ze door oorlog, geweld en onderdrukking worden bedreigd. 

Het is echter niet voldoende om dit recht te erkennen. Er moeten ook daden worden gesteld 
om dat recht in de praktijk waar te maken. Zeker als door de grote toestroom van 
vluchtelingen en mankementen in het bestaande systeem een crisis bezig is die als een 
olievlek dreigt uit te deinen. 

Er moeten rechtvaardigere regels worden opgesteld zodat mensen die hier een nieuw en beter 
leven komen zoeken snel weten of hun geluk inderdaad hier ligt, of ze hier daadwerkelijk 
kunnen blijven of niet. 

Het moet ook duidelijk zijn dat wij niet alle leed van de hele wereld op ons kunnen nemen. 
We moeten ervoor zorgen dat de mensen worden opgevangen zolang zij in de procedure van 
erkenning zitten. 

Dit akkoord heeft alvast een grote verdienste, het voordeel van de duidelijkheid op een aantal 
vlakken. 

Ten eerste, dit akkoord verstrekt het recht op opvang voor mensen die er nood aan hebben, het 
recht op materiële opvang, geen financiële steun maar materiële opvang gedurende de hele 
procedure en dus tot de eventuele negatieve beslissing van het CGVS of van de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen, wordt nogmaals formeel bevestigd. 

Wij zouden echter verder willen gaan, collega’s. Het recht op materiële opvang zou ook van 
kracht moeten zijn bij de procedure van het administratieve cassatieberoep bij de Raad van 
State. Het gaat hier inderdaad over zeer weinig personen, maar deze personen zijn reeds door 
een filter geraakt en we vinden dat we, zolang ze op het grondgebied verblijven, toch in een 



opvang moeten kunnen voorzien. Ik vraag de collega’s dan ook om ook dit probleem verder te 
bekijken en het in de toekomst op te lossen. 

Een tweede duidelijkheid is de nadruk op de vrijwillige terugkeer. Deze vrijwillige terugkeer 
wordt momenteel in de wet verankerd. Dit is een cruciaal element in het opvangverhaal. 

Mensen die naar ons land komen om hier een beter leven op te bouwen, hebben er alle baat bij 
om snel te weten of ons land hen die toekomst wil bieden. In het geval dat antwoord neen is, 
in het geval de aanvraag wordt geweigerd, heeft iedereen, zowel de afgewezen asielzoeker, 
ons land, als wij allemaal, er alle belang bij dat de vrijwillige terugkeer rimpelloos verloopt. 

Het is daarom goed dat de wet in begeleiding en bijstand voorziet bij terugkeer naar het land 
van herkomst. Een duurzame herintegratie is immers van levensbelang voor de afgewezen 
asielzoeker en in het belang van alle partijen. 

Daarnaast bepaalt het akkoord dat de tijd die de afgewezen asielzoekers krijgen om de 
terugkeer voor te bereiden, wordt verlengd met maar liefst 25 dagen. In totaal krijgen de 
mensen dus 30 dagen om hun terugreis te organiseren en te voltrekken. Dit is een grote 
verbetering in vergelijking met de huidige situatie waarbij men eigenlijk het bevel krijgt om 
op 5 dagen het grondgebied te verlaten. 

Een derde aspect heeft betrekking op het aantal striktere regels in het akkoord zoals de 
loskoppeling van de automatische verlenging van het recht op opvang bij een tweede 
aanvraag, tenzij deze tweede aanvraag ontvankelijk wordt verklaard want dan heeft men 
opnieuw recht op opvang. Zoals ik al eerder heb gezegd, is het in ieders belang dat 
asielzoekers zeer snel duidelijkheid krijgen zodat de hoop waarvan sommigen misbruik 
maken, niet langer een hoop moet zijn maar zij zeer snel een beslissing krijgen. 

Ten vierde, de EU-burgers. EU-burgers kunnen nog altijd een asielaanvraag indienen. Een 
tweede aspect is echter minstens net zo belangrijk. De eerste drie maanden van hun verblijf 
kunnen EU-burgers geen beroep meer doen op OCMW-steun. Dit is belangrijk omdat alle 
OCMW’s nu op dezelfde manier kunnen handelen en er op dit vlak geen concurrentie of 
doorschuifoperaties meer zullen zijn. 

Ten slotte, er komt een minister die zal instaan voor heel het asiel- en migratiebeleid. Op die 
manier kunnen er geen achterhoedegevechten meer plaatsvinden en moet de zwarte piet niet 
langer worden doorgeschoven. Die ene minister zal een gecoördineerd en coherent beleid 
kunnen voeren. 

 Collega’s, voor ons is dit akkoord een stap in de goede richting, maar het is zeker geen 
eindpunt. Wij hebben nog heel wat werk voor de boeg. Wij moeten de asielprocedure in ons 
land zeker nog verder op punt stellen. Dit akkoord is ook zeker niet het walhalla. Het is geen 
wondermiddel waardoor de problemen die nu al jaren aanslepen, in een-twee-drie zullen 
verdwijnen. Op korte termijn zullen wij iets moeten doen aan de crisis die zich nu voltrekt en 
die zeker morgen, als het winter wordt, opnieuw voor de deur zal staan. 

  



De toekomstige regering – of als die er nog niet is, de huidige regering in lopende zaken – zal 
een aantal maatregelen voor tijdelijke opvang moeten nemen zodat de asielzoekers deze 
winter kunnen doorkomen. 

 Wij hopen dat er met deze wetgeving een structurele oplossing komt voor de toekomst. 
Daarom zullen wij het wetsvoorstel en de amendementen met volle overtuiging steunen. Mij 
rest enkel de indiener, de heer Somers, en alle collega’s die er gedurende maanden hard aan 
hebben gewerkt, te bedanken omdat wij tot deze tekst konden komen. (Applaus) 

 25.13  Bart Somers (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, één van de 
essentiële taken van het Parlement bestaat erin een antwoord te bieden op de problemen en 
uitdagingen waar onze samenleving mee wordt geconfronteerd. Wij moeten dat doen via het 
aanpassen of vernieuwen van wetgeving.  

Dat is precies wat wij het voorbije anderhalf jaar probeerden te doen voor een verschrikkelijk 
moeilijk maatschappelijk domein waar verschrikkelijk moeilijke problemen bestaan. Wij 
hebben het gedaan – en dat is opmerkelijk – met heel veel partijen, ter linker- en ter 
rechterzijde van het politieke Halfrond, die bereid bleken de handen in elkaar te slaan. Goed 
beseffend dat wij rekening moesten houden met de uitgewerkte internationale regelgeving en 
met de bestaande rechtspraak zijn wij op zoek gegaan naar gemeenschappelijke antwoorden. 
Misschien konden wij het doen, precies omdat er geen regering was en omdat wij meer 
vrijheid hadden om bruggen te bouwen, compromissen te zoeken en een nieuw evenwicht te 
vinden. 

Ik ben reeds twaalf jaar lid van deze Assemblee. Voor mij was het één van de boeiendste 
momenten om samen met collega’s van verschillende politieke formaties over de 
partijgrenzen heen soms hard te discussiëren, maar altijd in een open en correcte sfeer. 

Ik hoop dat met de nieuwe regering iets van die openheid, iets van die mogelijkheden om in 
het Parlement aan nieuwe regelgeving te werken, behouden blijft. Ik meen dat ik dat mag 
stellen namens alle mensen die hieraan gewerkt hebben. Ik wens hen dan ook allemaal te 
bedanken voor de collegiale en correcte manier van samenwerken. 

Dit wetsvoorstel probeert antwoorden te formuleren op twee verschillende maatschappelijke 
problemen die ons land en de bevolking al heel lang beroeren. Ze confronteren ons ook met 
schrijnende en vaak onmenselijke toestanden. Ze zetten onze sociale bescherming onder druk, 
brengen al veel te lang de onmacht van de overheid in beeld en brengen de geloofwaardigheid 
van de Staat in het gedrang. Wat zijn die twee problemen?  

Het eerste maatschappelijke probleem is dat van onze OCMW’s in steden, met Gent als meest 
bekende voorbeeld – dat zal, naar ik vermoed, te maken hebben met de populariteit en de 
welsprekendheid van de lokale burgemeester – maar niet als enige stad die wordt 
geconfronteerd met een oneigenlijke migratiestroom van mensen uit EU-landen die hier 
aankomen en zeer snel hun weg vinden naar het OCMW, om daar beroep te doen op de 
sociale bescherming die wij te bieden hebben. Door een aanpassing van de OCMW-wet 
proberen wij dat een halt toe te roepen en een oneigenlijke migratiestroom te stoppen. Drie 
maanden lang, wat de Europese regelgeving ons toelaat, ontzeggen wij mensen die steun voor 
hun verblijf. Voor werkzoekenden is dat nog iets langer. Dat is het eerste maatschappelijk 
probleem dat we binnen een Europees kader proberen te beantwoorden.  



Het tweede, nog fundamenteler en moeilijker probleem, is de opvangcrisis. Die duurt al veel 
te lang en, in alle eerlijkheid, moet ons allen het schaamrood op de wangen brengen. 
Mevrouw Temmerman, mevrouw Lanjri, ik herinner mij een debat van een jaar geleden in De 
Zevende Dag op de VRT. We waren daar allen samen. Ik ben daar buitengegaan met een 
archislecht gevoel, het gevoel waarbij politici met elkaar discussiëren en elkaar in de haren 
vliegen, terwijl buiten honderden of duizenden mensen in de kou staan. Onmachtig, niet in 
staat om in een van de welvarendste landen van de wereld op een humane manier om te gaan 
met wie op ons grondgebied verblijven.  

Er is evident wel wat gebeurd. We hebben het aantal opvangplaatsen uitgebreid van 16 000 
naar 23 000. Doch, ondanks al onze inspanningen stellen we vast dat vandaag 47 asielzoekers 
opnieuw op straat werden gezet. Soms zijn dat gezinnen, soms alleenstaande mensen, die nu 
op straat staan. Dat is onze samenleving onwaardig. Ik ben daarover beschaamd. Tegelijk zien 
we dat het aantal asielzoekers dag na dag stijgt. Vorig jaar 20 000, dit jaar, mijnheer de 
staatssecretaris, waarschijnlijk meer dan 30 000.  

De vraag is wat wij als Parlement daaraan kunnen doen. Ik denk dat we met deze wet hebben 
geprobeerd niet een alomvattend antwoord te geven, maar wel om binnen het kader van de 
opvangwet een aantal belangrijke, fundamentele wijzigingen door te voeren die jaren heel 
moeilijk bespreekbaar waren. Jaren zijn we gebotst op soms onze eigen vooroordelen en 
dogma’s, laten we daar eerlijk in zijn. We hebben daar doorbraken gerealiseerd en 
fundamentele wijzigingen aangebracht. Ik onthoud er vier.  

Ten eerste, we hebben er principieel voor gekozen om de opvang te beperken en op die 
manier capaciteit te sparen tot principieel de eerste opvang. Wanneer een tweede opvang 
gegrond en ontvankelijk wordt verklaard, geldt dat ook voor de tweede opvang. We beperken 
daarmee het appel op het opvangnetwerk.  

Ten tweede, we proberen via deze wet het bevel om het grondgebied te verlaten, terug 
geloofwaardigheid te geven. Vandaag is dat, spijtig genoeg, al te vaak een nietszeggend 
papiertje, ietwat brutaal gezegd een vodje papier, dat afgegeven wordt zonder effectieve 
gevolgen op het terrein.  

 Hoe proberen wij dat te doen? Wij proberen dat te doen door het bevel om het grondgebied te 
verlaten opnieuw een uitvoerbaar karakter te geven en door heel duidelijk te maken dat wie 
afgewezen wordt onmiddellijk het bevel krijgt om het grondgebied te verlaten. Wij koppelen 
beide en wij geven de mensen dan 30 dagen om zich te organiseren om effectief het 
grondgebied te verlaten. Gedurende die 30 dagen loopt het recht van opvang. Op die manier 
versterken wij weer de geloofwaardigheid van onze rechtsstaat. Wij geven ook een duidelijk 
signaal naar zij die geconfronteerd worden met het moeilijke gegeven dat zij moeten 
terugkeren, zodat zij dat in een goede context kunnen begrijpen en doen. 

Ten derde, in die 30 dagen zetten wij in op een effectieve terugkeer. Mijnheer Madrane, u 
hebt daarstraks gezegd: “Wij socialisten van de PS verkiezen op de allereerste plaats een 
vrijwillige terugkeer.” Welnu, op dat punt denken u en ik exact hetzelfde. Een vrijwillige 
terugkeer is altijd te verkiezen. Het is humaan. Het is veel menselijker. Het is efficiënter. Het 
garandeert veel meer kansen voor de persoon om zich in het land van herkomst te re-
integreren. Het maakt het ook veel gemakkelijker om een effectief uitwijzingsbeleid in de 
praktijk mogelijk te maken. 



Wat wij doen, is in de wet inschrijven dat bij het begin van de 30 dagen de DVZ onmiddellijk 
alle informatie krijgt om de terugkeer te begeleiden en voor te bereiden. Een van de 
problemen – laten wij daarover niet flauw doen – was het gebrek aan informatiedoorstroming 
tussen de verschillende diensten van onze staat. De twee staatssecretarissen zullen dat 
ongetwijfeld beamen. Door dat nu in de wet in te schrijven, wordt de informatie onmiddellijk 
doorgegeven. 

Voor zij die niet willen meewerken in een vrijwillig terugkeertraject, voor zij die dat weigeren 
of na verloop van tijd afhaken, volgt de spijtige, de door mij absoluut niet te verkiezen en 
moeilijke, maar noodzakelijke gedwongen terugkeer naar het land van herkomst. 

Ten vierde, de laatste wijziging waarvoor ik de aandacht vraag, is de toegang tot het 
overbelaste opvangnetwerk, die wij willen beperken door onder meer vormen van misbruik 
aan te pakken en door mensen te responsabiliseren. Wie zelf voldoende financiële middelen 
heeft, moet volgens de wet zelf instaan voor zijn opvang. Van wie financiële middelen heeft, 
maar die achterhoudt, kan de Staat die terugvorderen. Wie zonder reden zijn opvangplaats 
verlaat of weigert, kan van het recht op opvang worden uitgesloten. 

Ten slotte, ook niet onbelangrijk is het feit dat hij of zij die liever bij vrienden, familie of 
kennissen terecht wil kunnen en aldus het opvangnetwerk ontlast, doordat er anderen voor 
hem of haar kunnen zorgen, de mogelijkheid moet krijgen zoals bij wet is bepaald om, 
wanneer de vrienden, kennissen of familieleden niet langer in staat of bereid zijn voor de 
opvang te zorgen, opnieuw van officiële opvang te kunnen genieten. 

Ik heb aldus vier fundamentele veranderingen aangegeven. 

Zal de voorliggende verandering in de opvangwet de asielcrisis tijdelijk of structureel 
bezweren? Laten wij ter zake eerlijk zijn. De asielcrisis wordt niet alleen met wetgeving 
opgelost, maar met het voeren van een beleid. Wat wij kunnen doen is de uitvoerende macht 
het wettelijke kader geven dat haar moet toelaten beter met de opvang om te gaan. Wij, 
parlementsleden, zijn echter niet in staat de crisis op het terrein zelf op te lossen. Dat is 
onmogelijk. 

Niettemin geven wij het beleid een kader en zetten wij een stap verder dan onze hoedanigheid 
van wetgever ons eigenlijk oplegt. Wij zullen in de voorliggende wet immers de manier 
bepalen waarop de uitvoerende macht zichzelf zou moeten organiseren. Als jurist vind ik dat 
een gedurfde en zeer verregaande ingreep, die erg dicht bij de vraag komt of wij ter zake niet 
de scheiding der machten provoceren. 

Wat doen wij immers? Wij wijzen de uitvoerende macht erop dat een van haar 
basisproblemen is dat de bevoegdheden die met opvang en asiel te maken hebben, over 
verschillende ministers verspreid zijn. Wij zullen de desbetreffende bevoegdheden nu 
organiseren en in één hand concentreren. Wij bundelen ze, onder de verantwoordelijkheid en 
de bevoegdheid van één minister. Dat is wat het Parlement nu bepaalt, om de regering ertoe 
aan te zetten, te overtuigen, te motiveren en eigenlijk te dwingen om in de toekomst op een 
meer uniforme en meer gestructureerde manier het probleem in kwestie aan te pakken. 

  



De asielcrisis is immers niet alleen een probleem van wetgeving, maar is vooral een 
managementprobleem en een probleem van geloofwaardigheid van het beleid. Ik verduidelijk 
mij. 

25.14  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer Somers, het is misschien sterk wat ik nu 
verklaar, maar ik feliciteer u met het wetsontwerp. Het is een kentering ten opzichte van wat 
de voorbije jaren is gebeurd. 

Volgens mijn bescheiden mening is uw partij al sinds 1999 aan de macht. Wij hebben 
sindsdien toch een paar generale pardons meegemaakt, of een paar verdoken generale 
pardons. Wij hebben de snel-Belgwet meegemaakt, het migrantenstemrecht, de 
gezinshereniging en wij hebben ons paspoort in de solden gezet. 

Mij verwondert het volgende. U sprak over ontdubbeling. Welke regeringen hebben 
ontdubbeling doorgevoerd? Ik heb bijvoorbeeld uw fractievoorzitter gekend als minister van 
Binnenlandse Zaken, indertijd ook verantwoordelijk voor het asielbeleid. 

 De ontdubbeling is gebeurd tijdens het beleid van de Open Vld die toch gedurende twaalf 
jaar in de regering zat. Ik voeg er meteen aan toe dat men in de hemel veel gelukkiger is met 
één bekeerling dan met tien gelovigen. Het kunnen er ook twaalf zijn. 

 Het is dus een stap in de goede richting en ik zal het wetsvoorstel goedkeuren. Verwijzend 
naar het beleid in het verleden, meen ik evenwel dat u de hand in eigen boezem moet steken 
en moet toegeven dat de verantwoordelijkheid voor een groot deel bij u ligt. 

 25.15  Bart Somers (Open Vld): Mijnheer Dedecker, daarop wil ik het volgende 
antwoorden. 

Eerst en vooral verheugt het mij dat u erkent, inziet, toegeeft en ondersteunt dat dit een 
belangrijke kentering is in het beleid. Ik verheug mij ook over uw steun daarvoor, want ik ben 
blij als een politieke partij, een fractie, zich mee achter een wetsvoorstel schaart. 

Ten tweede, u hebt niet zo goed geluisterd. Ik ben mijn redevoering namelijk begonnen met te 
zeggen dat wij allemaal de hand in eigen boezem moeten steken met betrekking tot de crisis. 
Zelf schaam ik mij daar ook over, maar het beleid moet worden veranderd. 

Ten derde, ik herinner u eraan dat wij anderhalf jaar geleden begonnen te werken aan het 
voorliggend wetsvoorstel. Enkele parlementsleden lachten dat toen weg. Zij meenden dat het 
toch niets zou worden en kwamen niet meer naar de commissievergaderingen; het 
wetsvoorstel was volgens hen een doodgeboren kind, het was voor de façade. 

 Ik zal niet zeggen wie dat allemaal gezegd heeft, mijnheer Dedecker., maar hij is toen 
vertrokken. Ik ben blij dat wij hem vandaag terugzien in de plenaire vergadering om te horen 
dat hij nu tevreden is met het werk dat wij gedurende anderhalf jaar verricht hebben. 

Er zijn twee houdingen mogelijk. Ofwel staat men aan de zijkant - en daar staan de beste 
stuurlui, wat de mensen uit Oostende zouden moeten weten - ofwel zit men in de boot en 
probeert men een haven te bereiken. Dat is wat wij gedaan hebben. Wij waren geen stuurlui 
aan wal; wij hebben getracht met de boot ergens naartoe te varen. U erkent zelf dat wij ergens 
zijn uitgekomen dat de moeite loonde. 



 25.16  Jean Marie Dedecker (LDD): Mijnheer Somers, ik ben god de vader niet, dus mijn 
alomtegenwoordigheid is redelijk moeilijk. Ik kom nu pas van de vergadering met betrekking 
tot de oprichting van een bijzondere commissie inzake Dexia. Ik kan moeilijk naar andere 
personen van mijn fractie wijzen om mijn plaats in te nemen. 

Het is niet altijd evident om in de Kamer, waar er zestien commissies zijn, alle zaken 
helemaal alleen te volgen. Vandaar dat ik hier mijn opmerkingen formuleer. Immers, alles wat 
in de commissievergaderingen gezegd wordt, komt hier nog eens naar voren in de plenaire 
vergaderingen. Van die gelegenheid maak ik gebruik om hier daarover mijn mening te 
verkondigen. 

 25.17  Bart Somers (Open Vld): Ik was bij het punt gekomen dat de asielcrisis in 
belangrijke mate eigenlijk ook een managementcrisis is. Wat bedoel ik daarmee? Een van de 
grote problemen om de asielcrisis onder controle te krijgen is zoals wij allemaal weten dat wij 
met verschillende departementen, verschillende organisaties en overheidsdiensten zitten die 
verkokerd zijn, moeilijk of slecht met elkaar communiceren en onvoldoende in elkaar 
geïntegreerd zijn. Iedereen heeft dat eigenlijk al toegegeven, van links tot rechts. Hierdoor 
haken procedures onvoldoende op elkaar in en ontstaan er vertragingen, rechtsonzekerheid en 
openingen om procedures te voeren. De absolute taak voor de toekomstige minister van Asiel 
en Migratie is dit beter te managen, beter op elkaar af te stemmen en te proberen - zoals in 
Zweden - via een audit te achterhalen waar men dat proces kan versnellen, waar men de 
procedures beter op elkaar kan laten inhaken en waar men misschien nog technische 
wijzigingen moet aanbrengen aan de KB’s en de wetgeving. 

 Er is een tweede, nog meer fundamentele opdracht en dat is de geloofwaardigheid van het 
beleid. Zolang wij er niet in slagen een geloofwaardig, humaan maar efficiënt terugkeerbeleid 
te realiseren en waar te maken op het terrein, zolang wij er niet in slagen voldoende mensen 
die uitgeprocedeerd zijn en hier bijgevolg zonder wettige papieren verblijven humaan terug te 
brengen naar hun landen van herkomst, zo lang zal die asielcrisis blijven bestaan. Op dit 
moment worden wij in belangrijke delen van de wereld gezien als een land waar men 
terechtkan. Collega’s, dat is voor mij een van de meest fundamentele uitdagingen om aan dit 
dossier te werken. Daar ontstaan immers de grootste sociale drama’s en de grootste 
menselijke onrechtvaardigheden.  

 Wat is immers het beste verkoopargument dat de georganiseerde misdaad en de 
mensenhandelaars hebben wanneer zij in een derde land mensen geld uit de zakken kloppen 
en hen ervan trachten te overtuigen om have en goed achter te laten en te migreren naar ons 
land? Wanneer is hun argumentatie het sterkst, wanneer krijgen zij dat het beste verkocht? Als 
zij aan de mensen kunnen zeggen dat zij naar België kunnen gaan en er asiel kunnen 
aanvragen, dat zij er opgevangen worden en dat als hun asielaanvraag op een bepaald moment 
geweigerd wordt, zij nog eens kunnen proberen om zich te laten regulariseren. Zij zeggen hun 
dat zelfs indien zij heel de procedure hebben doorlopen, indien zij worden afgewezen en 
uitgeprocedeerd en zonder wettige papieren zitten, zij zelfs dan nog in dat land kunnen 
blijven. Als zij er lang genoeg blijven, dan komt er misschien wel weer een collectieve 
regularisatie. Dat is het sterkste verkoopargument voor de georganiseerde misdaad en de 
mensenhandelaars. 

  



Een tweede belangrijke zaak heb ik zelf ondervonden als burgemeester. Zolang men de 
geloofwaardigheid van het beleid niet herstelt voor het terugkeerbeleid stelt men mensen voor 
een onmogelijke keuze. Mensen die uitgeprocedeerd zijn staan voor de keuze om vrijwillig of 
begeleid terug te keren of om onder te duiken in de illegaliteit. 

 Ze hebben de keuze om hier te blijven in de illegaliteit. Het zijn schrijnende toestanden voor 
onder andere gezinnen met kinderen, die reeds een tijd op school zitten. Het is een 
verscheurende keuze. Wel, wij maken die keuze alleen maar moeilijker. Wij doen die mensen 
kiezen voor de illegaliteit, omdat er de hoop is dat, indien men in de illegaliteit gaat, men toch 
kan blijven, toch kan overleven en op termijn misschien kan geregulariseerd worden. Wij 
ontnemen de kracht van de argumentatie om begeleid en humaan terug te keren wanneer men 
uitgeprocedeerd is. 

 Ik kom aan mijn derde punt. De klanten van de illegale economie en van de uitbuiting, die in 
de meest mensonwaardige omstandigheden die doen denken aan de tijd van Daens, moeten 
leven en werken, zijn de uitgeprocedeerden. Dat zijn de mensen in de illegaliteit.  

Waar halen de huisjesmelkers hun klanten? Die halen hun klanten bij degenen die 
uitgeprocedeerd zijn en nergens heen kunnen. Dus heel dat verhaal van een effectief 
terugkeerbeleid is absoluut geen klassieke links-rechtstegenstelling. Het is een humane 
opdracht om dat te doen, om juist mensen te beschermen tegen uitbuiting, tegen 
mensenhandel, tegen huisjesmelkers, tegen het feit dat ze terechtkomen in de illegale 
economie. 

Ten slotte, dergelijke situaties ondergraven ook de daadkracht voor een multiculturele 
samenleving. Het geeft een verkeerd beeld van wat een samenleving in diversiteit zou kunnen 
zijn. 

 Collega’s, daarom moet er een effectief terugkeerbeleid komen, naast een beter management 
van de asielprocedures, naast het wetgevende kader. Dat is de opdracht. Dat is geen hard 
rechts beleid, dat is een humaan beleid, dat mensen kansen en perspectief geeft en voorkomt 
dat mensen in handen komen van mensenhandelaars en anderen die hen uitbuiten. 

 Ik besluit. Collega’s, met onderhavig voorstel hebben wij als Parlement ons deel van het 
werk gedaan. Het wettelijk kader is er. Het is nu aan de regering, de toekomstige regering, aan 
die ene minister van Asiel en Migratie om nu op het terrein een krachtig, geloofwaardig en 
humaan beleid waar te maken. 

 25.18  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer Somers, u heeft mij een beetje geprikkeld. U doet 
altijd verontwaardigd over het terugkeerbeleid, dat wordt ondergraven door het huidige asiel- 
en migratiebeleid. 

 U hebt terecht verwezen naar het regularisatiebeleid, dat een domper is op de mogelijkheid 
om een goed terugkeerbeleid te voeren. Ik hoop dat Open Vld in een volgende regering geen 
tweede keer een algemene regularisatie zal toestaan. 

 25.19  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, het spijt mij dat ik een 
groot deel van de discussie heb gemist, want het onderwerp ligt mij na aan het hart. Ik heb 
vandaag al een paar keer op het spreekgestoelte gestaan voor andere thema’s, maar ook aan 



onderhavig dossier heb ik – de heer Somers kan dit bevestigen – naar best vermogen gewerkt, 
hoewel ik er pas laat bij betrokken geraakte. 

 Ik deel de bezorgdheid van de vorige spreker. Ik merk te velde bij de bevolking en ook bij 
asielzoekers zelf de gevolgen. Het is heel belangrijk dat wij een constructief, menselijk en 
tegelijk zakelijk en zeer duidelijk beleid voeren. Het voorliggende geamendeerde wetsvoorstel 
heeft onder andere tot doel dat een bevel het grondgebied te verlaten, niet langer zomaar een 
blaadje papier is en niet langer zonder gevolg blijft. Laat ik duidelijk zijn: mijn fractie 
onderschrijft dat volledig. Wij hebben dat in de commissie ook gezegd. Wanneer iemand aan 
het einde van zijn procedure komt, is het de bedoeling dat hij terugkeert, idealiter vrijwillig, 
en als het niet anders kan, via een goede procedure, gedwongen. 

 Dat is een zeer belangrijk principe. Waarom begin ik daarmee? Dit is voor ons de kern van 
het voorstel waaraan gewerkt is: de vrijwillige terugkeer, waarop de nadruk wordt gelegd. 

25.20  Theo Francken (N-VA): Mevrouw Almaci, ik heb begrepen dat u de nieuwe 
woordvoerder bent voor het migratiedossier. Mevrouw Brems is blijkbaar niet meer te 
bespeuren. 

25.21  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Zij is in China. 

25.22  Theo Francken (N-VA): Ik heb de indruk dat het niet met China te maken heeft, maar 
veeleer dat er is ingegrepen, omdat haar visie op bijvoorbeeld gezinshereniging van 
wereldvreemdheid getuigde. 

 Ik hoor u zeggen dat het bevel het grondgebied te verlaten voor u geen vodje papier mag zijn. 
U zegt dat namens uw voltallige fractie. Heb ik het goed begrepen dat de ondeelbare Ecolo-
Groen!-fractie afstapt van het Ecolo-partijprogramma van 2010, dat de afschaffing van de 
gesloten centra wou, en geen gedwongen terugkeer? Klopt het dat u een nieuwe lijn hebt, een 
meer Antwerpse lijn, met de hete adem van Patrick Janssens en Bart De Wever in de nek, 
namelijk dat gedwongen terugkeer en gesloten centra kunnen? 

 25.23  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Ten eerste, zal ik u duidelijk maken dat ik me door 
niemand enige hete adem in mijn nek laat geworden. Ten tweede, u mag uw conclusies 
trekken, maar mevrouw Brems is nog steeds werkzaam aan de universiteit en zij is in het raam 
van de mensenrechtenactiviteiten een heel belangrijke adviseur. Zij is belangrijk voor mij, die 
dit van haar heeft overgenomen, omdat zij het erg druk heeft. 

 Met betrekking tot het standpunt van de fractie in dit dossier kan ik het volgende meedelen. 
In de vergaderingen hebben we heel duidelijk gezegd dat we absoluut voorstander zijn van 
vrijwillige terugkeer. We geloven veel meer in terugkeerhuizen dan in gesloten centra. Als 
stok achter de deur – wanneer andere procedures gefaald hebben – kan men beslissen tot een 
procedure die veel minder vrijwillig is, namelijk een gedwongen procedure. 

 Of de gesloten centra daarvoor het beste middel zijn, daar hebben we een ander idee over en 
kijken we naar voorbeelden uit het buitenland die aantonen dat het ook anders kan, mits goede 
begeleiding. Dat is het standpunt van onze fractie. Hier, vandaag en ondeelbaar. Ik weet dat 
dit niet altijd gemakkelijk is voor jullie om hierin mee te gaan. Toch is het zo en dat is ook het 
standpunt dat wij in de commissie op dat vlak hebben ingenomen. 



 25.24  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Almaci, het is me niet 
duidelijk. U zegt dat u voorstander bent van vrijwillige terugkeer. Mijnheer Madrane en 
mijnheer Somers zijn het ook eens over vrijwillige terugkeer. Wij, nationalisten, zijn het ook 
eens. Wij zijn ook voorstander van vrijwillige terugkeer. We weten ook dat dit meer gebeurt 
in Zweden. Ik heb er geen problemen mee om hier ook naartoe te werken. 

 U moet goed beseffen dat, als op het einde van een proces de vrijwillige terugkeer geen optie 
is, er een gedwongen terugkeer moet zijn. Zonder gesloten centra heeft u geen gedwongen 
terugkeer. Dat is heel duidelijk. Men kan geen gedwongen terugkeer organiseren zonder de 
mensen in kwestie minstens vierentwintig uren voor vertrek op te sluiten. U kan me veel 
wijsmaken, maar dat kan niet. 

 Ik neem er akte van dat de Ecolo-Groen!-fractie – en dus ook mevrouw Genot – haar 
standpunt heeft gewijzigd en voorstander is van gedwongen terugkeer en van gesloten centra. 
Dat is een hele interessante wijziging van het standpunt en van uw ideologische stroming. 

 25.25  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Uw interesse in het programma van anderen is 
bewonderenswaardig. Ik deel weinig van uw opvattingen. Het is geen vodje papier. Er schort 
heel wat aan de procedure, aan middelen, personeel, performantie en efficiëntie. Daarover zijn 
we het eens. Op het eind moet er een duidelijk traject zijn voor terugkeer, vrijwillig met 
begeleiding en als dat niet lukt dan is er de stok achter de deur. Onze visie op de gesloten 
centra en de toegepaste methodiek verschilt van de uwe. Dat is vandaag niet het voorwerp van 
discussie. Binnenkort is er de omzetting van de richtlijn. Ik wil daarover met u uitgebreid in 
debat gaan. Ik merk dat u daar nood aan heeft. Ik nodig u uit op de vergadering van onze 
fractie met betrekking tot die thema’s want het is net iets ingewikkelder dan dat. Ik ben bereid 
om u over ons programma in te lichten. Onze fractie heeft de voorbije jaren heel wat 
voorstellen tot meer performantie in de asielprocedure ingediend. 

De discussie van vandaag hoort samen met de omzetting van de richtlijn waarnaar ik net heb 
verwezen. Ik betreur dat de discussies niet worden samengevoegd. Ze treden samen in voege. 
Als het advies van de Raad van State verwijst naar een richtlijn is het raar dat men tijdens het 
debat niet over die richtlijn beschikt. In verdere discussies wordt er vaak naar verwezen. 

Voor ons moet een opvangbeleid humaan en doeltreffend zijn. Vandaag staan er tienduizend 
mensen op straat. Het is dus niet humaan en duidelijk niet doeltreffend. In hun belang is het 
nodig om de juiste keuzes te maken. Uit de uiteenzetting van de heer Somers merk ik heel 
duidelijk dat het niet alleen een debat is over een betere opvangwet en een snellere procedure 
maar ook over het aanpakken van diegenen die de mensen effectief uitbuiten op de arbeids- en 
woningmarkt.  

Wat dat betreft, mijnheer Francken, hebben wij ook voorstellen. Ik nodig u uit om onder meer 
over de hoofdelijke aansprakelijkheid heel binnenkort met ons een boom op te zetten, want 
totnogtoe is ter zake niet al te veel werk verricht.Wat dit betreft, wil ik mijn bezorgdheid uiten 
ten aanzien van de oefening die wij hebben gedaan. Ze is bijzonder constructief geweest en er 
is een hele lange weg afgelegd in de commissie van begintekst tot het einde. 

 Van de acht vragen waarmee wij waren begonnen en die allemaal zijn opgelost, zijn er twee 
vragen overgebleven waaromtrent op het einde ook door de partijen die het wetsvoorstel 
uiteindelijk hebben goedgekeurd niet helemaal dezelfde visie werd gedeeld. Die twee vragen 
hebben zelfs geleid tot een schorsing van de commissievergadering. 



 Het ging eerst en vooral over het recht op opvang in de periode tussen de eerste en de tweede 
aanvraag. Wij gingen er in commissie vanuit dat men een betekening tot verlaten van het 
grondgebied krijgt wanneer de eerste aanvraag is verworpen. Die termijn zou dertig dagen 
bedragen. Men kan altijd een tweede aanvraag doen. Wat als iemand die tweede aanvraag 
indient op de negenentwintigste dag? Wij hebben de vraag gesteld. Wij hadden een 
amendement ingediend om de mensen opvang te verlenen in de periode tussen de eerste en 
tweede aanvraag. Er is toen terecht gezegd dat men het zo tot in het oneindige kan rekken. 

Mevrouw Lanjri, laat mij even mijn redenering afmaken. Ik weet dat u daarover graag het 
woord wil. 

Men kan die tweede aanvraag indienen. Er is gezegd dat de inoverwegingneming van die 
tweede aanvraag door de dienst Vreemdelingenzaken zeven dagen in beslag zal nemen. Wij 
hebben dan gezegd dat als dat het uitgangspunt is, wij gerust willen geloven dat dit 
zeven dagen zal duren. 

 Laat ons dan voor alle duidelijkheid en ter bescherming van de mensen die niet altijd goed op 
de hoogte zijn van procedures met een scherpe deadline, zeggen dat zij tot de drieëntwintigste 
dag tijd hebben om beroep aan te tekenen. Dan hebben zij immers zeven dagen binnen die 
dertig dagen waarop de dienst Vreemdelingenzaken hun tweede aanvraag kan bekijken, zodat 
zij niet zonder materiële steun vallen. Collega’s, de helft van die tweede aanvragen wordt 
goedgekeurd. 

 Mevrouw Lanjri heeft gezegd dat mensen altijd een uitzondering kunnen krijgen. Dat is 
inderdaad het geval. Mensen kunnen altijd een andere uitzondering aanvragen bij de dienst 
Vreemdelingenzaken. Dit is evenwel willekeur. 

 25.26  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw Almaci, wij hebben bijna 
een jaar aan dit voorstel gewerkt. U bent daarbij pas later betrokken. Wij hebben daar in de 
commissie uren over gedebatteerd. De opmerkingen die u nu maakt, hebben wij daar al 
besproken. 

 Wij hebben van de heer Seminara en mevrouw Van Den Ende een schitterend verslag 
gekregen waarin u ook wordt geciteerd en waarin al uw vragen en suggesties die u vandaag 
opnieuw formuleert, al door de heer Seminara zijn vermeld. 

 Ik heb er geen probleem mee dat elke fractie hier vandaag opnieuw kort een statement brengt 
en de accenten voor zijn fractie benadrukt, maar ik hoop dat wij hier vanavond niet opnieuw 
het hele debat in de commissie gaan overdoen, mevrouw Almaci. 

 U zegt nu ook zelf dat u dit en dat hebt gezegd en wat ik heb gezegd. Dat weten we en dat 
staat in het verslag. Ik hoop dat u zich bij de kern van de zaak houdt en dat wij verder kunnen 
gaan. Het is niet de bedoeling om het debat in de commissie hier opnieuw te doen. Anders 
zijn wij weer voor een jaar vertrokken. 

 Le président: Essayons quand même d'avoir des interventions plus courtes. Il ne sert à rien 
de recommencer les débats de commission. Je vous signale, à titre informatif, que deux 
orateurs doivent encore intervenir. De plus, il y a un rapporteur et deux intervenants pour le 
débat suivant, puis un rapporteur et trois intervenants, et enfin deux rapporteurs et six 
intervenants. Personnellement, j'ai le temps! 



  

25.27  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, collega Lanjri, sta me toe 
om vandaag in mijn uiteenzetting aan te geven waar ik obstakels zie. Ik weet dat u dit niet 
graag heeft. Ik weet dat de commissie daarvoor werd geschorst. Ik heb evenwel het recht om 
in een plenaire vergadering te zeggen wat volgens mij een billijke oplossing is voor dat 
probleem. 

 Als u onze amendementen, die wij straks opnieuw zullen indienen, over de periode tussen de 
eerste en de tweede aanvraag zou goedkeuren, dan creëert dit duidelijkheid, vermijdt dit 
willekeur en is dit zeer scherp qua timing. Wat ons betreft, sluit dit ook perfect aan bij de 
geest van deze wetswijziging. Ik meen dit oprecht en daarom dien ik dit opnieuw in. Wij 
hebben dit debat gevoerd tijdens de schorsing van die commissie omdat wij erkenden dat daar 
een probleem ontstond. Wij hebben niet gevraagd om dit tot in het oneindige te verlengen. 
Wij hebben heel duidelijk gezegd mee te willen gaan in de geest van het amendement en de 
constructieve sfeer. Wij waren het ermee eens om de mensen diets te maken dat zij een 
tweede aanvraag kunnen doen. De 23ste dag is echter de grens omdat de meerderheid ons heeft 
bezworen dat de Dienst Vreemdelingenzaken binnen de 7 dagen een antwoord kan geven. Ik 
denk dat dit een heel redelijke vraag is die perfect aansluit bij de geest van uw wet. 

 Mijn tweede opmerking is fundamenteler. Ik zal het kort houden omdat u het allemaal al hebt 
gelezen en het grote publiek het ongetwijfeld ook wel zal lezen. Ik heb het over artikel 6b. Er 
was heel wat commotie toen ik de vraag stelde of de voorgestane regeling het recht op 
materiële hulp toekent tijdens de asielprocedure en na het verstrijken van die procedure elk 
recht op materiële hulp doet vervallen. Daar is een probleem. Ik neem aan dat het gaat om een 
ongewild gevolg, gelet ook op de reacties die ik in de commissie heb gekregen van onder 
meer de N-VA. Het gaat hier om de 1 % asielzoekers die instapt in een zware procedure, 
namelijk de zware filter van de Raad van State, en ook geen recht meer heeft op materiële 
opvang. Wie deze filter kent, weet dat het niet evident is om erdoor te geraken. Het is een 
kleine groep, maar het is volstrekt onlogisch dat deze groep geen materiële opvang meer zou 
krijgen. Het antwoord daarop was dat dit zou worden opgelost in de toekomstige richtlijn die 
er op dit moment nog niet is. Ik ben heel erg bereid om ver te gaan, maar straks stemmen wij 
over een budgetwijziging waarin de middelen voor de opvang verminderen met meer dan 
2 miljoen euro op een moment dat 10 000 mensen op straat staan en u in deze wetgeving – 
zoals u weet zit ik niet mee rond de tafel bij de onderhandelingen, en tot op vandaag heb ik 
niets in handen – enkel een woordelijk engagement hebt opgenomen om hieraan iets te doen.  

 Wie de puzzelstukken naast elkaar legt, stelt vast dat dit onrechtvaardig is. Dat is niet 
menselijk en ook niet zakelijk. 

 Ik wacht hoopvol de volgende wetgeving af om het engagement te zien. De eerste tekst van 
de omzetting van de richtlijn die ik heb gezien, maakt daarvan echter geen gewag. Er staat 
geen oplossing in. 

 Mevrouw Lanjri, het spijt me dat ik dat thema opnieuw ter bespreking voorleg, maar net 
jullie waren bijzonder ongerust op het moment dat wij dat thema aanhaalden in de commissie. 
Ik zeg dat in dezelfde constructieve sfeer. De twee punten die ik hier heb aangehaald, waren 
voldoende voor consternatie binnen de partijen die rond dat wetsvoorstel hebben gewerkt, om 
de vergadering lang genoeg te schorsen. 



 Om de ongerustheid aan te tonen, wil ik even aanstippen dat de heer Madrane, ondanks het 
feit dat hij het geheel heeft goedgekeurd, zich op dat punt heel duidelijk onthouden heeft. Ook 
mevrouw Smeyers heeft een uitlating in die zin gedaan aangaande dat punt. 

Ik vind dat jammer voor de constructieve werking en de twee voorstellen die wij hebben 
geformuleerd. Ook daarom dienen wij vandaag een amendement in. Wij hadden twee 
voorstellen ingediend om de wet beter te maken, maar op het einde van de rit – mogelijk 
onder tijdsdruk, dat weet ik niet en dat proces wil ik zelfs niet maken – kon dat niet worden 
geregeld. Dat vind ik spijtig. Ik hoop dat het engagement nagekomen wordt in het licht van de 
richtlijn. De eerste tekst die ik heb gezien, maakt daarvan echter geen gewag. 

Geachte collega’s, zet de puzzelstukken naast elkaar. Met het wetsvoorstel waarover wij 
straks stemmen, gaan er heel wat minder middelen naar opvang. Er bestaat nu een 
onzekerheid. Twee amendementen die redelijk zijn, werden nochtans niet goedgekeurd. Er 
heerst dus duidelijk onzekerheid bij degenen die dat wetsvoorstel hebben gemaakt. Ook is er 
consternatie op het werkveld zelf. 

Ik geef toe dat dit wetsvoorstel een enorme gedaanteverandering heeft ondergaan, op zeer 
korte tijd. Ik heb daar naar best vermogen toe bijgedragen. Een sterk werk. 

 Echter, van in de namiddag ervoor tot de ochtend om 09.40 uur, heeft de tekst nog vier tot 
vijf wijzigingen ondergaan. Wanneer men alles naast elkaar zet en toch nog die twee 
opmerkingen maakt, dan denk ik dat het logisch is dat wij toch even nadenken en 
temporiseren, gelet op het feit dat de wet pas op 31 maart 2012 in voege treedt, samen met de 
richtlijn. We hadden nog de tijd, we hadden het kunnen doen. Ikzelf vind dat we het ook 
hadden móeten doen: die technische knelpunten wegnemen, duidelijkheid creëren, de mensen 
de tools geven binnen een scherpe timing en tegelijk menselijk zijn. Het had gekund. 

 Onze twee amendementen liggen voor. Ik hoop dat u ze alsnog goedkeurt. In dat geval 
kunnen wij het wetsvoorstel mee goedkeuren. Als u onze amendementen niet goedkeurt, sta 
me dan toe om te zeggen dat deze discussie voor een stuk virtueel is, want we beschikken 
vandaag niet over de richtlijn. 

 25.28  Rita De Bont (VB): Mijnheer de voorzitter, collega’s, mijnheer de staatssecretaris, 
wij hebben het al een paar keer gehoord: al enkele jaren volgen de crisissen in de asielopvang 
elkaar op. Wij kennen allemaal de beelden van zwangere vrouwen of moeders met kinderen 
die, zelfs in barre weersomstandigheden, op straat terechtkomen. Wij zijn op de hoogte van de 
noodopvang in hotelkamers en kazernes, veel langer dan wettelijk is toegestaan, en van de 
veroordelingen van Fedasil, tot 500 euro boete per persoon per dag, als geen opvang kan 
worden aangeboden. 

 Eind 2010 hadden al 82 asielzoekers, van de 600 die dat jaar een proces tegen de Belgische 
Staat hadden aangespannen, een totaalbedrag van 330 000 euro aan dwangsommen 
ontvangen. Wij weten het allemaal, want hier in dit Parlement werden daarover tot vervelens 
toe vragen gesteld aan de diverse verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen. 

 Ik weet niet of u ook het interessante artikel op Knack Online, over de elfendertigste 
aflevering van de asielcrisis, gelezen hebt. Het was hun 229ste artikel. Wij zijn er dus al een 
tijdje mee bezig. Ondanks al die toestanden heeft men in het Parlement al bijna een jaar 



gekibbeld over een wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het bezweren 
van de asielcrisis. 

 Ik ben ervan overtuigd – wij hebben het daarjuist kunnen horen – dat de ondertekenaars en 
indieners van het wetsvoorstel er heel trots op zijn en het wellicht een schoolvoorbeeld 
noemen van de democratische parlementaire werking, over alle partijgrenzen van meerderheid 
en oppositie heen, in de mate dat men daarover kan spreken in afwezigheid van een regering. 
Men kan misschien beter spreken over een compromis of een spagaat van links tot rechts, 
zoals de heer Somers het heeft genoemd, met uitzondering van de stouten van het Vlaams 
Belang, want die mochten niet meedoen. Daarom wil ik toch nog enkele minuten van uw tijd 
vragen. 

 Wij hebben dat wetsvoorstel en de problematiek dan ook grondig bestudeerd en hebben 
gebruikgemaakt van ons democratisch recht om amendementen in te dienen, maar het heeft 
allemaal niet veel mogen baten. Het uiteindelijke wetsvoorstel, het zoveelste amendement, 
werd slechts een heel mager beestje, ook in verhouding tot het oorspronkelijke voorstel van de 
heer Somers en het daarvoor ingediende voorstel van mevrouw Sarah Smeyers van de N-VA.  

 Het werd nochtans aan de media verkocht als een aanzienlijke verstrenging en de media, 
onder andere Gazet van Antwerpen en De Morgen, namen dit natuurlijk klakkeloos over van 
de heer Bart Somers. "De opvangwet voor asielzoekers wordt aanzienlijk verstrengd en de 
verplichte opvang van asielzoekers wordt beperkt tot de eerste asielaanvraag", stond er in de 
kranten te lezen.  

 Nochtans, in de toelichting bij artikel 4 van het wetsvoorstel stond heel duidelijk: “Indien 
zij,” de asielzoekers, “omwille van een latere aanvraag die in overweging wordt genomen 
wederom een verblijfsrecht bekomen, kunnen zij opnieuw een beroep doen op het recht op 
opvang.” De Raad van State zegt trouwens zelf in zijn advies dat er in concreto voor de 
asielzoeker heel weinig verandert.  

 Het is wel zo dat het indienen van een tweede aanvraag niet langer automatisch het recht op 
opvang verlengt, maar een beperking van de asielopvang wil nog niet zeggen dat er een 
beperking komt in het aantal keren dat men een asielaanvraag kan indienen.  

 Men pakt hiermee een van de symptomen aan, namelijk de overvolle asielcentra, maar niet de 
kwaal, namelijk het misbruiken van het asielrecht.  

 Er zitten ongetwijfeld ook positieve elementen in het voorstel, elementen die verder strekken 
en die wij uiteraard ook kunnen goedkeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorstel om één 
minister verantwoordelijk te maken voor het volledige asiel- en migratiedossier. Ik denk dat 
iedereen het erover eens is dat dit een absolute noodzaak is om het dossier te deblokkeren. Het 
is echter nog geen garantie.  

 Een ander positief element is de inperking van het recht van EU-onderdanen inzake het recht 
op sociale bijstand tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf. Deze mogelijkheid wordt 
in de Europese richtlijn van 29 april 2004 expliciet aan de EU-lidstaten geboden. Het is 
noodzakelijk dat wij gebruikmaken van deze mogelijkheid willen wij ons 
sociaalzekerheidsstelsel niet helemaal ondergraven.  

  



Ik denk bijvoorbeeld aan de woorden tijdens de mercuriale ter gelegenheid van de opening 
van het gerechtelijk jaar in Antwerpen. 

 Het Vlaams Belang heeft trouwens in deze zin ook een wetsvoorstel ingediend, los van de 
asielopvang. Eigenlijk heeft een en ander immers niet zoveel met asielopvang te maken. De 
EU-onderdanen vormen slechts een hele kleine fractie van het totaal aantal asielzoekers. De 
meeste onder hen vragen ook geen asiel aan. Zij zijn hier in het kader van het vrije verkeer 
van personen in de Europese Unie. 

 Het effect van deze maatregelen zal dus slechts heel beperkt zijn. Het zal in ieder geval niet 
opwegen tegen de problemen waarmee wij als gevolg van het lakse optreden inzake asiel en 
migratie nog zullen worden geconfronteerd. Het is precies tegen deze gevolgen en gevaren dat 
wij willen waarschuwen. 

 Het voorstel overschrijdt, zoals daarnet ook al is vermeld, het kader van de asielopvang. De 
bedoeling van het wetsvoorstel is plaats vrijmaken in centra voor materiële steun. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers wordt daartoe een vrijwillig terugkeerproject aangeboden. 
Daarmee heeft de overheid tot nu toe nog echter jammer genoeg nog niet veel succes gekend. 
Ik vrees dat het verankeren in de wet hieraan niet veel zal veranderen. 

 Op het einde van het traject, vooraleer de afgewezen asielzoeker het centrum moet verlaten 
om terug te keren naar zijn land van herkomst, verlaat hij wellicht, zoals nu vaak het geval is, 
het asielcentrum, om in de natuur te verdwijnen en er op een regularisatie te wachten. 

 Men heeft immers in ons land nog altijd veel meer kans om geregulariseerd te worden dan 
om daadwerkelijk uitgewezen te worden. Een voorbeeld hiervan is dat tussen 2005 en 2010 
tegenover meer dan 80 000 regularisaties, 48 503 uitwijzingen stonden. Voor de meeste 
uitgeprocedeerde personen weet men echter niet wat de gevolgen waren van het bevel dat zij 
kregen om het grondgebied te verlaten.  

 Een tweede maatregel in het voorstel om wat plaats vrij te maken is de beperking van de 
materiële hulp, onder andere aan degenen die de door de bevoegde instantie vastgestelde 
verblijfplaats weigeren, aan degenen die het opvangcentrum zonder geldige reden verlaten en 
bij niet tijdig ingediende meervoudige asielaanvragen, waarover Ecolo/Groen! bezorgd is. 
Asielzoekers die geen opvang meer krijgen, zullen dan gewoon op straat terechtkomen. Dat is 
inderdaad geen benijdenswaardige situatie, noch voor de maatschappij die dan weer met heel 
wat overlast zal worden geconfronteerd, noch voor de asielzoeker zelf. De indieners van het 
wetsvoorstel gaan ervan uit dat dit een enorm ontradingseffect zal hebben, al is de uitsluiting 
uit deze asielcentra maar voor heel korte tijd. Ik heb daar mijn twijfels over.  

 De vraag is waar de asielzoeker die op straat terechtkomt, dan de middelen zal halen om een 
bestaan te leiden. Wellicht in de illegaliteit. Of zal hij dan toch gaan aankloppen bij een 
OCMW? CdH, PS en Ecolo/Groen! hebben er immers altijd op aangedrongen om de 
mogelijkheid van financiële steun, gekoppeld aan een spreidingsplan, open te laten. Anders 
zouden zij het voorstel zeker afwijzen. Financiële steun aan asielzoekers moet men, wegens 
het enorme aanzuigeffect dat ervan uitgaat, altijd uitsluiten. Het Vlaams Belang heeft 
geprobeerd het wetsvoorstel in die zin te amenderen, maar tevergeefs.  

  



Om aan de bekommernis over de mogelijkheid om bij OCMW’s aan te kloppen, tegemoet te 
komen, heeft men dan wel de organieke wet op de OCMW’s aangepast: ze zijn geen 
maatschappelijke dienstverlening verschuldigd aan asielzoekers die om de redenen waarnaar 
ik zojuist verwezen heb, op straat gezet worden. Volledig heeft men de financiële steun echter 
niet kunnen of willen uitsluiten. Dat is onaanvaardbaar. 

Dat wij onderhavig wetsvoorstel niet steunen, wil absoluut niet zeggen dat we tegen het 
principe van uitsluitend materiële steun zijn. Integendeel, het Vlaams Belang blijft er 
voorstander van om asielzoekers voor de hele duur van hun zo kort mogelijke procedure 
onder te brengen in humane gesloten centra, zodat ze bij afwijzing van hun aanvraag ook zo 
snel mogelijk effectief kunnen worden gerepatrieerd. Dus geen asielzoekers of 
uitgeprocedeerden op straat. 

Voor zover Europese en verdragsrechtelijke normen hiervoor in de weg staan, moet de 
regering de nodige initiatieven nemen om die normen te herzien. Men kan altijd 
uitzonderingen verkrijgen. Zolang dat niet gebeurt, zolang er geen werk gemaakt wordt van 
de toepassing van een veel strenger en correcter asiel- en migratiebeleid en men er niet op 
toeziet dat asiel werkelijk wordt aangevraagd in het land waar men de Europese Unie 
binnenkomt, zolang de kans op regularisatie in dit land aanzienlijk groter blijft dan de kans op 
een daadwerkelijke uitwijzing, desnoods gedwongen, zolang men zoals mevrouw Brepoels 
van de N-VA samen met de linkse fracties op Europees niveau aandringt op een status voor 
milieu- en klimaatvluchtelingen, zullen onze asielcentra overspoeld blijven door 
vreemdelingen die de asielprocedure misbruiken om in België voet aan de grond te krijgen, 
terwijl de instroom nu al de draagkracht overschrijdt. 

 25.29  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, het is al laat, dus ik zal het kort 
houden. 

Ik wil iets rechtzetten. Ik heb het persbericht van het Vlaams Belang vandaag gezien waarin 
een beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar mevrouw Brepoels, die met haar linkse 
fractie zou hebben gestemd voor een passage over de invoering van klimaatvluchtelingen. 

 Ik heb dat even nagevraagd bij mevrouw Brepoels. Zij heeft zich gisteren bij de stemming 
over de resolutie ter zake in het Europees Parlement onthouden. Zij heeft daar niet voor 
gestemd. Ik weet niet vanwaar u uw informatie haalt. Wanneer u hier de N-VA en mevrouw 
Brepoels beschuldigt van de invoering van de status van klimaatvluchteling, moet u uw 
bronnen controleren. Mevrouw Brepoels heeft daar helemaal niet voor gestemd. 

 25.30  Rita De Bont (VB): Mijnheer Francken, ik ben blij met uw opmerking. Ik hoop dat 
dat het inderdaad het geval is. Ik denk dat de EVA-fractie voor heeft gestemd. Ik hoop dat 
mevrouw Brepoels zich heeft onthouden, maar er worden in die fractie nog standpunten 
gesteund, ook door mevrouw Brepoels, waarmee een ander deel van de N-VA het niet eens is. 
Het is natuurlijk moeilijk om die spreidstand aan te houden. Ik zal het nakijken en er later op 
terugkomen. In ieder geval zijn er andere fracties die aandringen op een status van milieu- en 
klimaatvluchtelingen. 

 Als wij niet correcter en strenger optreden tegen misbruik van de asielwetgeving, zullen onze 
asielcentra blijven overspoeld worden door vreemdelingen die de asielwetgeving misbruiken. 

  



Ons land kan dat niet dragen. De instroom overstijgt de draagkracht van het land. België krijgt 
vandaag al op 1 000 inwoners viermaal meer asielaanvragen dan het Europees gemiddelde. 
Wij komen daarmee op de tweede plaats in de wereld. Maak u geen illusies. Wij krijgen 2 
aanvragen op 1 000 inwoners, terwijl het Europees gemiddelde een half is. Wij staan per 
1 000 inwoners op de tweede plaats in de wereld. Sla onze waarschuwingen niet in de wind. 

 Er worden voortdurend plaatsen bij gecreëerd. Wij kunnen in geen geval toestaan dat wie 
geen materiële hulp meer kan genieten in de overvolle asielcentra, op straat terechtkomt, weer 
bij de OCMW’s moet aankloppen en het sociale leven in onze steden en gemeenten verder 
ontwricht. 

 In het vandaag ter stemming gelegde voorstel wordt uiteindelijk vaker gebruikgemaakt van 
de mogelijkheden die de Europese richtlijn en de internationale verdragen ons bieden om ons 
asielbeleid aan te scherpen. Too little too late. 

 De indiener van het aanvankelijke wetsvoorstel, de heer Somers, beseft dat zelf. Hij heeft net 
zelf gezegd dat er nog meer nodig zal zijn. De ondertekenaars moeten nu eenmaal zoete 
broodjes bakken met Di Rupo en co en tegelijk de indruk scheppen dat zij het probleem 
oplossen. Zij zullen spoedig merken dat de asielcrisis hiermee niet bezworen is. Het Vlaams 
Belang heeft hier al lang voor gewaarschuwd. Het wordt ons niet altijd in dank afgenomen, 
maar wij zullen onze bezorgdheid blijven uiten over het totaal uit de hand gelopen asiel- en 
migratiebeleid met alle maatschappelijke en sociale gevolgen van dien. Ik denk dat dat 
geoorloofd is. 

 Wij kunnen onderhavig symboolwetsvoorstel, dat iedereen probeert te sussen maar 
uiteindelijk niets oplost, niet steunen. Wij zullen ons op het geheel wel onthouden, aangezien 
het enkele punten bevat die wij al veel vroeger hebben voorgesteld en die wij nu uiteraard 
verwelkomen. 

 25.31  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): Monsieur le président, commençons par le texte! En 
effet, le texte s'est bien amélioré. Vous n'avez pas eu connaissance des premières moutures 
mais, heureusement, des auditions de multiples acteurs, qu'il s'agisse des milieux associatifs, 
de l'administration, des CPAS, des communes, a découlé un travail qui a permis au texte d'être 
plus calibré. Ainsi, on a retiré l'interdiction faite aux Européens d'avoir droit à l'accueil. Les 
Européens peuvent être des demandeurs d'asile et quand ils le sont, ils ont droit à l'accueil 
comme tous les demandeurs d'asile. On a également retiré du texte l'interdiction faite à de 
nombreuses catégories qui bénéficiaient d'un droit de séjour d'avoir droit à l'accueil et d'être 
donc renvoyées vers les CPAS, ce qui aurait donné lieu à un transfert vers les communes 
totalement inapproprié. 

 Néanmoins, il reste certaines catégories qui émargeront aux CPAS. La première catégorie est 
constituée des personnes qui introduisent un recours auprès du Conseil d'État. Le sujet a été 
débattu en commission. Vous vous rappellerez que nous avons durci la possibilité de faire 
appel au Conseil d'État en établissant un filtre particulièrement complexe. Le nombre de 
personnes de cette catégorie est restreint, mais elles bénéficient d'un droit de séjour pendant 
ce recours. 

 25.32  Bart Somers (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik wil het debat niet nodeloos 
rekken, maar het is inderdaad zo dat wij in de commissie op dat specifieke probleem zijn 
gestoten. Zelfs met een verstrengde filter blijft het mogelijk dat mensen, nadat zij 



onontvankelijk werden verklaard, met hun cassatieberoep bij de Raad van State terechtkomen. 
Wij weten dat die procedure niet opschortend werkt. Met andere woorden, die mensen kunnen 
wel degelijk uit het land worden gezet. Zolang zij hier zijn – het gaat over een 200-tal mensen 
– stelt er zich echter een probleem. Wat doen wij daarmee? 

 Wij hebben in de commissie gezegd dat wij daarvoor een oplossing zouden zoeken. Dat is 
ook mijn engagement. Ik wil eraan meewerken dat de volgende regering voor dat heel 
specifieke probleem een oplossing zoekt zonder dat ik van mening ben dat het opschortende 
en niet-opschortende karakter moet worden gewijzigd. Dat was ook een vraag van de sp.a. 
Wij hebben ons bereid verklaard om mee te zoeken naar een oplossing voor dat heel 
specifieke probleem. Wij zullen dat ook doen. 

 25.33  Zoé Genot (Ecolo-Groen!): J'entends vos propos avec plaisir. Mais pourquoi retirer 
ce petit bout de phrase: "En ce compris pendant le recours introduit devant le Conseil du 
Contentieux des étrangers". Il suffit de ne pas retirer ces quelques mots, et donc de ne pas 
voter cette portion de l'article aujourd'hui, comme nous l'avions soulevé en commission, et 
tout sera réglé. 

 Ces personnes qui disposent d'un droit de séjour parce qu'elles ont introduit un recours 
continueraient à avoir droit à l'accueil. Pourquoi faire quelque chose de mauvais aujourd'hui 
pour le réparer demain? Il est tout à fait possible de retirer ce minuscule morceau de phrase 
pour que le travail ne soit pas à corriger demain. J'avoue que vos arguments ne m'ont pas 
convaincue. 

 Pour moi, un deuxième problème se pose. Il relève plus du fond que de la technique. C'est la 
question des deuxièmes demandeurs d'asile. Nous avons beaucoup entendu parler des abus, 
des fraudes etc. Les chiffres parlent: 58 % des demandes d'asile multiples sont considérées 
comme recevables. Après avoir franchi le filtre de l'Office des étrangers, 58 % de ces dossiers 
sont considérés comme ayant amené de nouveaux éléments méritant un réexamen. La 
majorité de ces gens sont de bonne foi et apportent de nouveaux éléments lors de leur 
deuxième demande. Faut-il les exclure de l'accueil? 

 Une fois qu'un premier refus avait été opposé, les personnes avaient 30 jours pour s'intégrer 
dans l'un ou l'autre processus de départ. Il n'a pas été souhaité qu'elles utilisent cette procédure 
pour allonger exagérément, si je puis dire, leur droit à l'accueil. Nous avons modifié notre 
amendement pour prévoir une exception pour les personnes qui introduisent leur deuxième 
demande d'asile dans les 23 jours qui suivent leur ordre de quitter le territoire; ainsi, l'Office 
des étrangers aurait le temps d'examiner, pendant les sept jours qui suivent, leur deuxième 
demande d'asile. Si l'Office des étrangers devait traîner davantage que sept jours, en effet, ces 
personnes pourraient rester dans un centre. Cet amendement n'a pas été accepté et je le 
regrette. 

 Que va-t-il se passer? Des personnes de bonne foi vont introduire de nouveaux éléments, 
s'adjoindre les services d'un avocat qui rédigera une demande et réintroduire celle-ci. L'Office 
des étrangers va la réexaminer. Pour certains, cela durera sept jours. Pour d'autres, cela se 
passera moins rapidement: les avocats me parlent plus souvent d'un délai de deux mois! Les 
personnes se trouveront dehors pendant deux mois et devront ensuite se trouver un autre 
avocat pour intenter une action contre Fedasil et espérer rentrer à nouveau dans le système. 
Elles courront le risque de se voir renvoyées à un autre endroit. Certaines familles qui 



auraient, par exemple, entamé la scolarisation de leurs enfants en Flandre, se retrouveraient 
dans les Ardennes. On ne peut pas parler de bonne gestion. 

 Pour nous, ces deux problèmes sont importants. Ils auraient pu être évités et ne l'ont pas été. 

 Plus généralement, comme beaucoup d'intervenants l'ont dit, ce texte ne va résoudre en rien 
la crise de l'accueil, laquelle était prévisible. En 2007, nous avons voté le texte énonçant que 
les personnes auparavant accueillies dans des centres ouverts puis dans les communes allaient 
désormais rester dans des centres ouverts. Fatalement, comme on n'a pas doublé leur nombre, 
très vite ils ont été saturés. 

 Or le nombre de demandeurs d'asile a augmenté, si bien que plus de 2 000 personnes ont 
essuyé un refus alors qu'elles avaient le droit d'être accueillies. 

 La situation humanitaire se dégrade. Ce matin encore, la Cour européenne des droits de 
l'homme a interpellé la Belgique au sujet du cas d'une dame afghane qui est à la rue avec ses 
trois enfants depuis plus d'une dizaine de jours. L'avocat a obtenu gain de cause. Fedasil lui a 
donné rendez-vous pour le 25 novembre. Comme la Cour a constaté un problème, elle a 
interrogé le ministre qui, par miracle, a tout à coup trouvé une place pour cette famille. 
D'autres qui connaissent la même détresse sont toujours dehors. 

 Selon nous, il faut travailler sur deux plans pour améliorer cette situation. D'abord, il importe 
d'accélérer les procédures. C'est pourquoi nous avons systématiquement soutenu les 
augmentations de moyens pour le CGRA. Or, actuellement, les procédures ne sont pas plus 
rapides. M. Van den Bulck propose plutôt de bâcler certains dossiers, et cela m'inquiète. 
Ensuite, quand il y a saturation, il faut pouvoir répartir dans l'ensemble des communes pour 
éviter les situations que nous connaissons et qui sont de véritables dénis de droit tels que des 
avocats sont nécessaires pour faire respecter la loi. Cela nous paraît totalement inacceptable. 

 Le président: Vraagt nog iemand het woord? (Nee) 

De algemene bespreking is gesloten. 

 


