
- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de terugvordering van de materiële hulp bij een professionele activiteit 

van de asielzoeker" (nr. 14276) 

- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de terugvordering van de materiële hulp wanneer de begunstigde van de 

opvang beroeps- of ander inkomen heeft" (nr. 14277) 

06.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, blijkbaar zijn deze vragen 

samengevoegd. Ik heb de tweede vraag gesteld, omdat de eerste al dateerde van 21 juni. 

Daarna was er natuurlijk het reces. Die vraag heeft zo lang aangesleept dat ik er nu pas een 

antwoord op krijg. Is het de eerste keer dat mevrouw De Block sinds de zomer vragen komt 

beantwoorden? 

 De voorzitter: Neen. 

 06.02  Nahima Lanjri (CD&V): Ik dacht het ook niet. Blijkbaar is er iets fout gelopen, ik 

weet niet hoe het komt. 

 De voorzitter: De samenvoeging van vragen gebeurt in overleg tussen het secretariaat en het 

kabinet. Ik kan dat hier ook maar constateren. 

 06.03  Nahima Lanjri (CD&V): Sommige vragen worden dan uitgesteld? 

 De voorzitter: Ze worden alleen uitgesteld als u dat zelf vraagt. 

 06.04  Nahima Lanjri (CD&V): Mijn eerste vraag dateert van 21 juni, de tweede van 

23 november. Ik vind het zeer raar dat het zo lang geduurd heeft om ze aan de orde te stellen. 

 06.05 Staatssecretaris Maggie De Block: Misschien is de vraag uitgesteld omdat u niet 

aanwezig kon zijn. 

 De voorzitter: Ik kan naar waarheid getuigen dat mevrouw De Block altijd aanwezig is 

geweest. 

 06.06  Nahima Lanjri (CD&V): Ik zal de vragen samenvatten. 

 We hebben de opvangwet een paar keer gewijzigd en we hebben erin voorzien dat 

asielzoekers die werken of een ander inkomen hebben – sinds kort kunnen asielzoekers 

immers aan de slag als ze 6 maand in de procedure zitten –, uiteraard geen opvang meer 

krijgen of een deel van de opvangkosten moeten betalen in het opvangcentrum. Men moet 

immers vermijden dat alles gratis blijft, kost en inwoon, terwijl men intussen gewoon zoals 

andere burgers voltijds of deeltijds werkt. 

 Er zijn echter nog problemen. Het blijkt immers dat er nog een en ander fout loopt met het 

uitvoeringsbesluit. Voor de terugvordering van de beroepsinkomsten werd er intussen wel een 

uitvoeringsbesluit opgesteld en gepubliceerd. Er is echter nog geen instructie voor 

artikel 35/1. Aangezien Fedasil nog geen instructie heeft gegeven aan de opvangcentra, heeft 



dat als gevolg dat de opvangcentra van Fedasil en de OCMW’s met LOI’s niet weten hoe ze 

moeten terugvorderen indien de begunstigde weigert te betalen. Het gaat om een 

terugvordering en men verdient dus niet voldoende. 

 Wat artikel 35/2 betreft, blijkt dat er geen uitvoeringsbesluit gepubliceerd is. 

 Dat dateert nochtans al van in de tijd van de heren Wathelet en Courard. Hoe komt dat? 

Wanneer komt dat uitvoeringsbesluit er? Wanneer komt de daaraan gekoppelde instructie er? 

Wat bemoeilijkt eventueel het uitvaardigen van dit uitvoeringsbesluit? 

 Hierdoor ondervinden de opvangcentra en de OCMW's op het terrein enorm veel problemen, 

want zij weten echt niet hoe zij ondertussen met de betrokkenen moeten omgaan. Zij weten en 

zien dat de asielzoekersj werken en geld verdienen, maar zij weten niet hoe zij de gedane 

kosten moeten terugvorderen. 

 06.07 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, ik ken de problematiek, maar de 

oplossing is tot nu toe nog niet gevonden. 

 Het koninklijk besluit van 12 januari 2011 betreffende de toekenning van materiële hulp aan 

asielzoekers die beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer, werd op 

2 februari 2011 in Het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het voert het artikel 35.1 van de 

opvangwet van 12 januari 2007 uit. 

 Voor het uitvoeringsbesluit van artikel 35.2 van de opvangwet zal een besluit worden 

voorbereid. Ook de instructie voor de praktische regeling van het uitvoeringsbesluit bij 

artikel 35.1 van de opvangwet is momenteel in voorbereiding. 

 06.08  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb nog altijd geen antwoord. Het is nog altijd in 

voorbereiding. Dat is al meer dan een jaar zo. 

 06.09 Staatssecretaris Maggie De Block: Ja. 

 06.10  Nahima Lanjri (CD&V): En wat is het probleem? 

 06.11 Staatssecretaris Maggie De Block: Het is zeker niet zo dat wij het niet willen doen, 

want iedereen heeft er belang bij. Het ligt alleen heel moeilijk. 

 06.12  Nahima Lanjri (CD&V): Waar ligt de moeilijkheid? 

 06.13 Staatssecretaris Maggie De Block: Het is een work in progress. Ik kan niet meer 

zeggen. 

 06.14  Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, dat neemt dus al meer dan 

een jaar in beslag. De beslissing werd al onder uw voorganger genomen. Het heeft geduurd 

vooraleer er een uitvoeringsbesluit was. Er is nu een uitvoeringsbesluit, maar het tweede 

ontbreekt nog. Ook de instructies zijn er nog niet. Wat moeten de betrokkenen ondertussen 

doen? Wat moet ik aan de OCMW’s zeggen? U mag naar goeddunken een bijdrage vragen? 

Of u mag die asielzoekers laten bijverdienen en ondertussen geeft u hun gratis kost en 

inwoon? 



 06.15 Staatssecretaris Maggie De Block: (… ) 

 06.16  Nahima Lanjri (CD&V): Zij weten niet hoe. Zij hebben geen instructie van Fedasil. 

Zij weten niet hoe zij het probleem moeten aanpakken. 

 06.17 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, ik doe wat ik kan bij Fedasil. Ik 

meen dat ik daar al veel heb gedaan. Ik zeg u alleen dat ik ook geen ijzer kan breken met mijn 

handen. 

 06.18  Nahima Lanjri (CD&V): Ik zal hierop terugkomen in januari. 

 06.19 Staatssecretaris Maggie De Block: Met alle plezier! 

 De voorzitter: Ik wou het u net aanraden, mevrouw Lanjri. 

 L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

 

 


