
04 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast 
met Maatschappelijke Integratie, over "de terugbetaling van de opvang door asielzoekers die 
werken" (nr. 1650) 
04 Question de Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre 
la pauvreté, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de 
l'Intégration sociale, sur "le remboursement des frais d'accueil par les demandeurs d'asile qui 
travaillent" (n° 1650) 
  
04.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, u weet dat ons land er net als alle 
Europese lidstaten door de Europese richtlijn toe gehouden is om asielzoekers uiterlijk een jaar nadat 
zij hier een procedure hebben opgestart toegang te geven tot werk. Wij hebben in België vorig jaar 
afgesproken dat we die termijn op zes maanden zouden houden. Ik ben daar ook altijd voorstander 
van geweest en ik heb daarvoor gepleit. Ik was dan ook blij dat eigenlijk net voor vorig jaar eindelijk de 
beslissing was genomen dat we asielzoekers de toegang zouden geven om te kunnen werken, ook al 
loopt hun procedure nog, dit zes maanden nadat die procedure gestart was. Aangezien wij in België 
enkel voorzien in opvang, bed, bad en brood, sprak het voor zich dat mensen die aan de slag gingen 
ook moesten bijdragen aan de kosten van die opvang. Men kan immers niet tegelijkertijd werken en 
genieten van volledige opvang. Dat gebeurt a rato van hoeveel men werkt. Van iemand die slechts 
enkele uren per week werkt zal men veel minder bijdrage kunnen verwachten dan van iemand die 
drievierde werkt. Iemand die voltijds werkt en voldoende inkomsten heeft kan ook uit het centrum 
vertrekken waardoor men eigenlijk ook meer plaatsen kan creëren in de opvang. Wij hebben dat 
wettelijk geregeld en goedgekeurd via de wet houdende diverse bepalingen van vorig jaar. 
  
 Er was ook een regeling uitgewerkt die terugbetaling regelt door asielzoekers die in de 
opvangstructuur zitten, hetzij in een federaal centrum, hetzij in een lokaal opvanginitiatief. Toen ik 
eind oktober-begin november op bezoek ben geweest bij een overleg van OCMW’s in de Antwerpese 
regio waar heel wat OCMW’s LOI’s hebbben, heeft men mij gemeld dat men nog steeds geen 
instructies had gekregen van Fedasil over hoe zij in die terugbetaling moesten voorzien. Hoe moest 
dat geregeld worden? Ik stel dus vast dat zij in november elk naar eigen goeddunken moesten 
handelen. Een OCMW vordert wel iets terug, een ander veel minder enz. Zij zijn eigenlijk vragende 
partij om ervoor te zorgen dat er nationaal een richtlijn zou komen om te zeggen hoe men dit moet 
regelen. Ook bij het werkbezoek dat wij met de commissies voor de Sociale Zaken en de 
Binnenlandse Zaken aan Fedasil hebben gebracht, is dit ter sprake gekomen. Daar heeft men mij 
verteld dat er nog altijd geen KB is dat deze zaak regelt. 
  
Mijn vraag is dus of het klopt dat er eigenlijk nog een KB nodig is om deze terugbetaling te regelen. 
Waarom is dat KB uitgebleven? Aangezien mijn vraag heel lang heeft aangesleept voor ze kon 
beantwoord worden, is dat KB in de afgelopen maanden misschien wel verschenen. Als dat nog niet 
het geval was, wanneer mogen we de publicatie ervan dan verwachten? Hoeveel asielzoekers 
hebben er reeds gebruik gemaakt van de toegang tot de arbeidsmarkt na zes maanden? 
  
Hoeveel van hen betalen ook effectief een deel van hun kosten aan de centra of de LOI’s? Hebt u 
zicht op hoe dit gebeurt? Naar mijn informatie gebeurt het in zeer verspreide slagorde. Welke regeling 
dienen de centra en de LOI’s toe te passen? Dit is een vraag om duidelijkheid te verschaffen en 
instructies te geven aan de LOI’s en de federale centra. 
  
04.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, beste collega, ik kan u melden dat er 
tot 21 december 2010 67 opheffingen – code 207 – hebben plaatsgevonden wegens 
beroepsactiviteiten. Deze personen hebben de opvangstructuren dus verlaten. Ondertussen wordt 
een systeem op punt gezet om informatie uit te wisselen over wie zich in het opvangnetwerk bevindt 
en werkt, tussen de verschillende opvangoperatoren en Fedasil. Cijfers zijn er dus nog niet. 
  
Ter aanvulling wil ik erop wijzen dat veel asielzoekers een aanvraag indienen voor een arbeidskaart C, 
met als enige bedoeling te kunnen deelnemen aan opleidingen voor werkzoekenden. Zij bezitten dus 
wel een arbeidskaart maar hebben daarom nog geen arbeidsovereenkomst. 
  
Het juridisch en administratief op punt stellen van het koninklijk besluit dat de cumul regelt van 
beroepsinkomsten en materiële hulp heeft ertoe geleid dat het KB nog niet werd gepubliceerd. In 
afwachting van de goedkeuring heeft Fedasil een FAQ opgesteld met als thema de toegang tot de 



arbeidsmarkt en recht op materiële opvang. Deze FAQ werd in de maand september 2010 naar alle 
opvangstructuren van het netwerk verstuurd, met inbegrip van lokale opvanginitiatieven. 
  
In deze FAQ staat aangegeven dat, in afwachting van de publicatie van het KB, als enige mogelijkheid 
in een opheffing van de code 207 voorzien is. Deze opheffing is niet automatisch, maar gebeurt op 
basis  van een individuele en gemotiveerde beslissing. De beslissing tot opheffing wordt genomen, 
rekening houdend met de voorwaarden die bepaald zijn in het ontwerp van koninklijk besluit, namelijk 
een vaste arbeidsovereenkomst en voldoende inkomsten. 
  
04.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, u hebt mij nog niet 
geantwoord op de vraag wat de reden is van het uitblijven van het koninklijk besluit en wanneer dit er 
dan komt, want daar zit natuurlijk het kalf gebonden, dat is het probleem. Zelfs Fedasil is vragende 
partij dat dit koninklijk besluit er snel komt.  
  
De voorzitter: Kan de Koning dat in deze periode?  
  
04.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ligt daar het probleem? Kan er een 
koninklijk besluit worden uitgevaardigd? Ik neem aan van wel, dit is uitvoering van een wet die reeds 
goedgekeurd is. 
  
De voorzitter: Ik wil hier even in de rede vallen, omdat het ook de opmerking is die wij horen in de 
Conferentie van voorzitters over wat een minister of staatssecretaris kan antwoorden en waarop niet. 
In deze moeilijke periode is er steeds een beetje de interpretatie van wat kan en niet kan, maar een 
koninklijk besluit, ook al is het ter uitvoering van een wet, is geen evidente zaak voor een regering in 
lopende zaken, indien daarover discussie zou bestaan, dat is de interpretatie. 
  
U zegt neen. Tussen u en de staatssecretaris is er misschien geen discussie, maar misschien wel 
tussen anderen. Dat is een zeer moeilijke interpretatie. Eigenlijk moet men zoveel mogelijk de Koning 
ontlasten van koninklijke besluiten te tekenen. Dat is toch de opmerking die wij horen. 
  
Daarmee wil ik niet aangeven dat dit het antwoord is van de staatssecretaris. 
  
04.05  Nahima Lanjri (CD&V): Wij moeten er gewoon voor zorgen dat er op het terrein duidelijkheid 
is. 
  
De voorzitter: Dat geldt voor zeer veel gevallen van ons maatschappelijk gebeuren. 
  
04.06  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, u hebt misschien toch nog een antwoord 
hierop. Hoe moeten wij hier uit geraken in lopende zaken? 
  
04.07 Staatssecretaris Philippe Courard: Dat is geen probleem van ondertekening maar een 
probleem van het Belgisch Staatsblad. 
  
04.08  Nahima Lanjri (CD&V): Het gaat verschijnen? Het komt er. 
  
04.09 Staatssecretaris Philippe Courard: Het  is ondertekend. 
  
04.10  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben heel blij dat het er komt. Mijnheer 
de voorzitter, dan is ons probleem opgelost. De centra zullen ook gelukkig zijn dat dit een van de 
dagen in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen. Daarmee zal dan de onduidelijkheid die er totnogtoe 
was op het terrein geregeld zijn. 
  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 


