
09 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van 

Justitie, over "de opvang van NBMV's met een definitieve verblijfsstatus" (nr. 17371) 

  

09.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, elk jaar komen er enkele 

duizenden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen ons land binnen. De opvangwet bepaalt 

dat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die – dat zijn er enkele honderden per jaar – 

een verblijfsstatuut krijgen, die dus niet langer in een asielprocedure zitten en dus erkend 

worden, het opvangcentrum moeten verlaten. Voor de –16-jarigen zoekt men tot men een 

oplossing vindt. De +16-jarigen moeten het centrum verlaten, hoewel zij eigenlijk minderjarig 

zijn. 

  

Dat zijn kwetsbare jongeren die uiteraard verder residentieel opgevangen moeten worden. Zij 

kunnen het best opgevangen worden door centra voor bijzondere jeugdzorg of initiatieven van 

algemeen welzijnswerk, die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen vallen. Van 

jongeren die sterk genoeg zijn, verwacht men echter dat zij zelfstandig kunnen wonen, vaak 

met begeleiding. Het gaat dan over begeleid zelfstandig wonen. Zo kunnen zij op eigen benen 

staan. 

  

Sommige OCMW’s doen moeite daarvoor. Ik kan verwijzen naar mijn eigen stad, Antwerpen, 

waar men plaatsen voor zulke jongeren heeft gecreëerd. Sommige OCMW's, zoals in Gent, 

het Brusselse en Wallonië, weigeren echter niet-begeleide minderjarigen die alleen gaan 

wonen. Die OCMW’s weigeren hen te helpen met het zoeken naar onderdak en weigeren hen 

te begeleiden. Die jongeren drie of vier jaar lang in grootschalige centra houden, kan echter 

niet. Het is ook geen goede oplossing. Ze wordt ook niet toegepast door Fedasil. Men houdt er 

enkel de jongeren die minder dan 16 jaar oud zijn. 

  

Het betreft een gedeelde bevoegdheid van de Gemeenschappen en de OCMW’s, die onder uw 

bevoegdheid vallen, toch wat de opvang betreft. Wat is de rol van elkeen, van de 

Gemeenschappen en de OCMW’s? In verband met die problematiek hebt u intussen met een 

aantal centrumsteden overleg gepleegd. Wat is het resultaat van dat overleg? 

  

U hebt ook overlegd met minister Vandeurzen van de Vlaamse Gemeenschap om een protocol 

te maken over de opvang van niet-begeleide minderjarigen. Wat zijn de krachtlijnen van dat 

protocol? Wordt er bijvoorbeeld in voorzien dat Vlaanderen 450 plaatsen zou moeten 

aanbieden? Wat moet de begeleiding van 16, 17 en 18-jarigen inhouden? Is het protocol al 

klaar? Is of komt er ook zo'n protocol voor de andere Gemeenschappen? Daar zijn er namelijk 

ook OCMW's die hulp weigeren. 

  

Zijn er rechtsgronden op basis waarvan een OCMW kan weigeren om die hulp te bieden? Wij 

zien dat nu gebeuren. De vraag is of zij het recht hebben dat te doen. Welke materiële, 

financiële en sociale hulp dient een OCMW effectief aan te bieden aan die minderjarigen? 

Wat zult u ondernemen om ervoor te zorgen dat de OCMW's hun verantwoordelijkheid in die 

materie opnemen, in overleg met de Gemeenschappen, die voor een deel bevoegd zijn? 

  

09.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, de opvang en begeleiding van 

niet-begeleide minderjarigen vormen volgens de wet een gedeelde verantwoordelijkheid van 

de federale overheid, de Gemeenschappen en de OCMW’s. Fedasil staat in voor de opvang 

van alle niet-begeleide minderjarigen ongeacht het administratief statuut, asielaanvragers of 

niet-asielaanvragers, in het licht van de observatie- en oriëntatiefase. Dat heb ik net ook aan 



collega Temmerman gezegd. Ik benadruk dat het aantal federale opvangplaatsen sedert mijn 

aantreden fel is gestegen. Op mijn uitdrukkelijke vraag worden alle niet-begeleide 

minderjarigen, ook niet-asielzoekers, terug door Fedasil opgevangen. De toegang tot een 

opvangstructuur eindigt in principe wanneer de jongere een beschermingsstatuut of een 

verblijf van bepaalde duur bekomt waarna een recht op maatschappelijke dienstverlening door 

het OCMW ontstaat. 

  

Dit belet niet dat jongeren met een specifieke kwetsbaarheid of behoefte of speciale 

problemen dienen door te stromen naar de gespecialiseerde opvang van de Gemeenschappen. 

Zoals ik al meermaals heb gezegd, zijn de onderhandelingen tussen het federale niveau en de 

drie Gemeenschappen om een protocolakkoord inzake opvang en hulpverlening voor niet-

begeleiden af te sluiten nog lopende. Ik onderhandel dus jammer genoeg niet alleen nog met 

de heer Vandeurzen maar ook met de anderen. Met de ene verloopt dat al wat gemakkelijker 

dan met de andere. 

  

Om de onderhandelingen maximale slaagkansen te geven, kan ik de inhoud ervan nog niet in 

detail kenbaar maken omdat die natuurlijk nog het voorwerp van overleg uitmaakt. Wel kan ik 

u meedelen dat er naar een betere samenwerking tussen de betrokken actoren – opvangcentra, 

voogden, gemeenschapsvoorzieningen en -diensten – wordt gestreefd en dat de toegang tot de 

gemeenschapsvoorzieningen en –diensten wordt gefaciliteerd voor deze niet-begeleide 

minderjarigen. Er worden ook gezamenlijke initiatieven beoogd. Voor alle duidelijkheid, de 

OCMW’s zijn geen betrokken partij in deze onderhandelingen. Wij hebben geregeld 

werkvergaderingen. De frequentie wordt verhoogd en wij wensen zo vlug mogelijk tot een 

akkoord te komen. 

  

Wij hebben apart tweemaal overleg gepleegd met de steden en gemeenten en de OCMW’s. 

Dat was bedoeld voor het in kaart brengen van ieders knelpunten. De OCMW’s hebben een 

functionele autonomie. Men kan hen dus niet verplichten. Er wordt dan ook verder overlegd 

maar de diensten onderzoeken ook of er op termijn structurele oplossingen kunnen worden 

voorgesteld. Dan moeten we daar wel middelen voor vrijmaken. 

  

Tot slot is het zo dat een niet-begeleide minderjarige met een beschermingsstatuut recht heeft 

op maatschappelijke dienstverlening. Die kan onder de vorm van financiële steun of materiële 

hulp aangeboden worden. Het OCMW moet dat autonoom beoordelen in toepassing van de 

bijstandswetten. 

  

Het kan echter niet dat jongeren financiële steun krijgen terwijl ze omwille van hun 

kwetsbaarheid dienen door te stromen naar gespecialiseerde opvang van de Gemeenschappen. 

Ik denk niet dat dit de taak van onze OCMW’s is. 

  

Het principieel weigeren van het verlenen van maatschappelijke dienstverlening aan die niet-

begeleide minderjarigen is evenwel onaanvaardbaar. 

  

Ieder moet daarin dus zijn verantwoordelijkheid nemen. 

  

09.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, u stelt 

het scherp maar in de praktijk gebeurt dat in een aantal steden niet. 

  

Ik geef het voorbeeld van Antwerpen, dat niet altijd de gemakkelijkste is. In dit geval heeft de 

stad echter haar verantwoordelijkheid genomen en worden de kwetsbare jongeren inderdaad 



door centra van de Vlaamse Gemeenschap opgevangen. Anderen, die zelfstandig genoeg zijn, 

krijgen de middelen van het OCMW en mogen zelfstandig een studio huren. 

  

Andere OCMW’s zoals onder meer in Gent, weigeren pertinent en zeggen dat ze geen steun 

verlenen omdat die minderjarigen nog niet ingeschreven zijn. 

  

Het is dus een vicieuze cirkel. Het gevolg is dat net die jongeren, die erkend zijn en die 

mogen blijven, geen onderdak vinden en op straat terechtkomen. 

  

Het gaat niet om honderden jongeren, maar om een tiental jongeren die geen opvang krijgen, 

terwijl uw diensten beslist hebben dat zij het wel verdienen. Zij hebben hun dossier helemaal 

doorlopen, ze moeten die bescherming krijgen of hebben ze gekregen en zouden dus sterk 

moeten zijn. 

  

U zegt de OCMW’s het niet mogen weigeren, maar ze doen dat toch. Wat zult u doen in die 

gevallen? Kunnen die jongeren nog rekenen op opvang bij Fedasil, ook al zijn ze zestien en 

zeventien? U moet toch zorgen dat ze niet op straat terechtkomen? Dat is mijn enige zorg. 

  

(…): (…) 

  

09.04 Nahima Lanjri (CD&V): Dat is een bezorgdheid die wij dan delen, maar door de 

weigering van een aantal OCMW’s komen deze jongeren wel op straat terecht. Dat is het 

probleem. Ofwel moeten die OCMW’s… 

  

09.05 Staatssecretaris Maggie De Block: Door de weigering van een aantal 

Gemeenschappen om hun verantwoordelijkheid te nemen, trekken te veel jongeren naar de 

OCMW’s. De OCMW’s zijn er niet in voorzien om bepaalde jongeren met een heel speciale 

problematiek op te vangen, want ze hebben geen 7 op 7, 24 op 24. 

  

09.06 Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb het over de Vlaamse Gemeenschap, waar ook 

jongeren in een aantal gemeentes wordt geweigerd. 

  

Ik zal u daarover binnenkort opnieuw ondervragen. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


