
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de eerste minister, belast met de Coördinatie 

van het Migratie- en asielbeleid, over "de opvang van asielzoekers" (nr. P0586) – 

17/11/2011 

06.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, er gaat 

geen dag voorbij of asiel en migratie komen in de media. Soms wordt de discussie 

aangestookt door een aantal groepen, personen of politieke partijen die er baat bij hebben.  

Hoewel er inderdaad nog mensen zijn die geen opvangplaats krijgen, kan men niet ontkennen 

dat de regering de afgelopen jaren een tandje heeft bijgezet. Het aantal opvangplaatsen is de 

voorbije vier jaar gegroeid van 16 000 naar 24 000. Er zijn 8 000 plaatsen extra gecreëerd. 

Ik ben wel de eerste om te zeggen dat wij geen plaatsen kunnen blijven creëren. Dat zou geen 

goed signaal zijn. Er is een probleem met de opvang, maar plaatsen blijven creëren is bijna 

uitnodigen om naar hier te komen met de belofte dat iedereen zal worden opgevangen. Wel, 

dat kan niet. 

Het is daarom belangrijk — en aan die visie, die wij al lang hebben, hebben wij gewerkt 

zowel in de regering als in het Parlement — dat er gewerkt wordt aan een ontradingsbeleid. 

Wij moeten ervoor zorgen dat mensen die onterecht asiel aanvragen niet naar België komen. 

Dat gebeurt nu via ontradingscampagnes. Gisteren nog hebben wij in de parlementaire 

commissie een lijst van veilige landen goedgekeurd, wat een stap vooruit is op het vlak van 

instroom. 

Er moet uiteraard werk worden gemaakt van snellere procedures. Nu duurt de procedure 

ongeveer een jaar. Wij moeten ze terugbrengen tot de helft. Ook de uitstroom moet sneller. 

Het gerucht dat nu de kop opsteekt — en sommigen hebben daar blijkbaar belang bij — is dat 

er opnieuw financiële steun zou worden gegeven aan asielzoekers. 

Niemand, zeker van de onderhandelende partijen, is daar voorstander van, want dan zouden 

wij juist een aanzuigeffect creëren. Wij zijn daar geen voorstander van.  

Mijnheer de premier, ziehier mijn drie vragen. 

Ten eerste, kunt u mij zeggen welke initiatieven de regering nog in petto heeft om de 

daklozencrisis en de opvangcrisis aan te pakken? 

 Ten tweede, naar mijn mening bestaat er op dit ogenblik de facto al een spreidingsplan. Vijf 

op de zes gemeentebesturen doen al iets ten aanzien van asielzoekers. Hoeveel 

gemeentebesturen doen er nog niets? Welke initiatieven zullen wij ten aanzien van hen 

nemen? 

 Ten derde, kunt u bevestigen dat er inderdaad geen sprake zal zijn, ook niet in de regering 

van lopende zaken, van de herinvoering van een financieel spreidingsplan en dat wij het 

houden bij bed, bad en brood, zoals ook de onderhandelende partijen hebben afgesproken? 

 06.02 Eerste minister Yves Leterme: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, uiteraard zijn 

wij bezorgd om de instroom van aanvragers van politiek asiel. Uiteraard zijn wij in het 

algemeen ook bekommerd om de situatie inzake de opvang van elkeen die dakloos is, waarbij 



uiteraard ook de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de Gewesten ter zake 

onderstreept mogen worden. 

 Vorig jaar werden reeds bijzondere inspanningen geleverd tot het openen van bijkomende 

opvangplaatsen voor asielzoekers, specifiek tijdens de winter. Aldus werd voorzien in een 

2 000-tal plaatsen in kazernes en ook in 2 000 bijkomende plaatsen in lokale 

opvanginitiatieven. Daarnaast nam de Ministerraad van 20 juli bijkomende 

opvangmaatregelen. Het opvangnetwerk waarnaar u trouwens verwees, telt vandaag 24 470 

plaatsen. 

 Ondanks de vele inspanningen, die — ik verwijs naar de snellere behandeling van dossiers 

door bijkomende personen, de stijging van de terugkeer en preventieve acties — resultaten 

opleveren, vormt de bijkomende toevloed van asielzoekers van de laatste twee maanden 

opnieuw een scherp opvangprobleem. Vorige week lichtte ik reeds toe dat die 

opvangaanvragen dienen te worden onderscheiden van dakloze mensen die geen asiel 

aanvroegen en illegaal verblijvenden. In die context kan ik mededelen dat collega Pieter De 

Crem, de minister van Defensie, bevestigde dat er voor de daklozen in bijkomende 

nachtopvang zal worden voorzien in de kazernes, met een verhoging tot een totaal van 237 

plaatsen tijdens de winter. Daarnaast zal de crisiscel de coördinatie voor de winteropvang op 

zich nemen. 

 Wat volgt is een mededeling hier en een boodschap naar de landen van herkomst. Wat de 

reguliere asielopvang in België betreft, dient men te beseffen dat het aantal plaatsen niet 

onbeperkt verhoogd kan worden. Dit geldt uiteraard bij uitstek in een regering van lopende 

zaken. 

 Mevrouw Lanjri, met betrekking tot uw vragen, kan ik u zeggen dat normaal gezien op de 

Ministerraad van vrijdag 18 november, morgen dus, een voorstel van beslissing aan de 

collega's ter goedkeuring zal worden voorgelegd, dat strekt tot het creëren van  bijkomende 

plaatsen, gaande van een driehonderdtal noodplaatsen op korte termijn, tot een duizendtal 

bijkomende plaatsen begin volgend jaar. Uiteraard moet deze beslissing afgetoetst worden aan 

de evolutie van, laten wij zeggen, ons statuut van regering in lopende zaken en de vorderingen 

van de onderhandelingen in dit gebouw, ook over de vorm van een nieuwe regering. 

 Van de 2 000 plaatsen voorzien in de LOI’s, zijn er 1 266 aangemeld, waaronder op vandaag 

749 operationeel. De OCMW’s worden verder aangemoedigd door de dit jaar aangeworven 

regiocoördinatoren die de diverse OCMW’s bezoeken en locaties screenen.  

 Ten slotte, mevrouw Lanjri, kan ik u duidelijk bevestigen dat op dit ogenblik door de 

regering van lopende zaken geen enkele intentie bestaat voor de invoering van een 

spreidingsplan.  

 06.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor uw antwoord 

en voor de geruststelling dat de regering niet denkt aan de herinvoering van een financieel 

spreidingsplan en dat er inderdaad wordt voortgegaan op de bestaande piste, namelijk opvang, 

bed, bad en brood, verspreid over heel Vlaanderen en gefinancierd door de federale overheid. 

 Het incident is gesloten. 

 


