
05 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 "het personeelsbeleid bij Fedasil" (nr. 2258) 
05 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 "la politique du personnel auprès de Fedasil" (n° 2258) 
  
05.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, er zijn al geruime 
tijd moeilijkheden bij Fedasil, niet alleen bij de centrale diensten maar ook in de verschillende 
opvangcentra in het hele land. Er is niet alleen een tekort aan opvangplaatsen waarvan ik begrijp dat 
het druk zet op het personeel en het heeft niet alleen te maken met het feit dat de directeur van 
Fedasil maanden geleden uit ongenoegen is opgestapt.  
  
In december 2010 waren er nog plannen bij Fedasil om te staken en actie te voeren. Men heeft toen 
gelukkig afgesproken om eerst aan een nieuw personeelsplan te werken om te kijken hoe men die 
personeelsdruk kon verlichten. Ik weet dat het niet evident is dit dossier te behandelen in lopende 
zaken. 
  
Welke maatregelen werden er intussen genomen naar aanleiding van de acties in december 2010? 
  
Is er intussen een nieuw personeelsplan, zoals werd afgesproken? Is dit al besproken? Zo nee, 
wanneer dan wel? Wat zijn de grote krachtlijnen? 
  
Kan een regering van lopende zaken uitvoering geven aan dat personeelsplan?  
  
Naar verluidt is het personeelsverloop zeer groot en dan vooral in de diverse centra. Alleen al in 
Kapellen zouden er heel recent een vijftal personen vertrokken zijn uit ongenoegen met het beleid. Er 
zijn er ook een aantal vertrokken omdat zij meenden te worden gepest. Zij hebben klacht ingediend bij 
IDW. In de commissie zijn wij trouwens bezig met pesten op het werk. 
  
Hoe groot is het personeelsverloop bij de centra? Kunt u mij daar cijfers over geven, zowel voor de 
centrale dienst als op de centra? 
  
Hoe volgt men klachten op, vooral inzake pesten? Hoe loopt de behandeling wanneer werknemers 
menen het slachtoffer te zijn van pestgedrag? Speelt het basisoverlegcomité hierin een rol? Heeft men 
overal een externe vertrouwenspersoon of een preventieadviseur? Is het soms ook een interne 
persoon in het centrum? 
  
Naar verluidt zou er niet veel vertrouwen zijn in de bestaande procedure. Of dit nu betrekking heeft op 
een bepaald centrum of op verschillende kan ik niet bevestigen. 
  
Er zijn heel wat vragen bij de selectieprocedures tijdens de aanwerving van nieuw personeel en 
nieuwe directies in de centra. Zijn er standaarden of richtlijnen? Hoe verlopen deze? Zijn er behalve 
procedureomschrijvingen ook duidelijke profielomschrijvingen voor elke functie?  
  
Welke maatregelen wil u nemen of hebt u al genomen om aan de problemen bij Fedasil, zowel in de 
centrale dienst als bij de centra, tegemoet te komen? 
  
Is een doorlichting van Fedasil niet aangewezen om na te gaan waar de problemen en dus het 
ongenoegen zich precies situeren? Zo kan men een beter personeels- en retentiebeleid voeren. Dat 
heeft een heel positieve impact op het beleid zelf en op de werking van de centra en Fedasil. Mensen 
die in een goede omgeving werken en graag komen werken leveren immers betere resultaten af. 
  
05.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, in antwoord op uw 
vraag kan ik u meegeven dat op 24 december 2010 een nieuw personeelskader voor Fedasil in het 
Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. 
  
Dit kader voorziet in een uitbreiding van 975 FTE naar 1 165 FTE en werd voorafgaand voorgelegd 
aan en goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden tijdens de 
bijeenkomst van het basisoverlegcomité. 



  
De uitvoering van dit nieuw personeelskader is wel degelijk mogelijk tijdens een regering in lopende 
zaken. De dossiers die hangende waren bij de Inspectie van Financiën werden gedeblokkeerd en 
bijkomende personeelsleden werden ondertussen reeds aangeworven door Fedasil. 
  
Het feit dat vijf personeelsleden het centrum van Kapellen verlaten zouden hebben uit ongenoegen 
met het beleid kon niet worden bevestigd door mijn administratie. Wel zou een personeelslid van het 
betrokken centrum een formele klacht hebben ingediend bij de externe preventiedienst Idewe vzw en 
nadien ontslag hebben genomen. 
  
Het personeelsverloop van dit centrum situeert zich overigens onder het gemiddelde 
personeelsverloop van Fedasil. Het persoonsverloop bij Fedasil situeert zich voor de jaren 2007, 2008 
en 2009 rond de 15 %, wat ondanks de crisiscontext vergelijkbaar is met de cijfers uit de private sector 
waar, net zoals bij Fedasil, de werknemers in contractueel verband worden aangeworven. De cijfers 
voor 2010 zijn nog niet beschikbaar. 
  
Bij klachten met betrekking tot het beleid kunnen personeelsleden zich steeds richten tot hun 
centrumdirectie of rechtstreeks tot het hoofdbestuur. De wijze waarop dit concreet gebeurt, staat vrij; 
het kan persoonlijk, via mail, enzovoort. 
  
In bijlage van het arbeidsreglement is een procedure opgenomen in het geval dat een werknemer 
meent het slachtoffer te zijn van pestgedrag. De betrokkene kan een beroep doen op een 
vertrouwenspersoon, medewerker van Fedasil, die voor alle opvangcentra bevoegd is, of op de 
psychosociaal adviseur, medewerker van de preventiedienst.Indien een medewerker een formele 
klacht indient, kan deze enkel worden behandeld door een psychosociaal adviseur van Idewe vzw. 
  
De formele en informele klachten bij Fedasil worden jaarlijks anoniem besproken in het 
basisoverlegcomité. Tijdens deze overlegvergadering is er een psychosociaal preventieadviseur van 
Idewe vzw aanwezig. 
  
De selecties bij Fedasil worden, ongeacht of deze op uitvoerend niveau of op directieniveau verlopen, 
georganiseerd volgens een regelgeving die opgenomen is in het vademecum Selectie en Werving van 
Fedasil. 
  
Al deze selecties vertrekken vanuit een duidelijke profielomschrijving en worden gedocumenteerd en 
gemotiveerd om een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren. Ik verwijs u dan ook graag door naar 
de audit die het Rekenhof in 2009 heeft verricht en waarbij de belangrijkste personeelsprocessen – 
werving en selectie, vaststelling, berekening en betaling van salarissen, procedure voor 
loopbaanbeslissingen – werden geanalyseerd. Het Rekenhof kwam hierbij tot de conclusie dat deze 
processen efficiënt, effectief en ethisch verlopen. Door een aantal efficiënte beheersprincipes toe te 
passen leeft Fedasil de regelgeving grotendeels na. Er wordt werk gemaakt van een volwaardig HRM-
beleid en de personeelsdienst beschikt over deskundig personeel. Uiteraard werden er eveneens 
voorstellen tot verbetering geformuleerd. Deze worden geïntegreerd en opgevolgd in het kader van de 
jaarlijkse acties en projecten van de personeelsdienst van Fedasil. 
  
05.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, mijn repliek zal kort zijn. Ik dank u voor 
het antwoord.  
  
Het Rekenhof had bemerkinge had. Ik heb u daar in het verleden trouwens ook al over 
geïnterpelleerd. Zoals u zelf aangeeft hebben zij ook verbetervoorstellen gedaan. Het komt er dus op 
aan dat die verbetervoorstellen ook effectief worden uitgevoerd in het belang van iedereen, het 
personeel, het beleid en de asielzoekers in de centra.  
  
Ik zal deze aangelegenheid opvolgen maar ik hoop dat ook u dat zult doen zolang deze materie onder 
uw bevoegdheid valt. 
  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 

 


