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07 Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 
Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse 
Zaken, over "de begeleiding van lgbtqi's tijdens de asielprocedure" (nr. 26917)  

07.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, tot voor enige tijd werkte Fedasil samen 
met Çavaria voor de begeleiding van LGBTQ+-mensen tijdens hun asielprocedure. Tijdens deze 
samenwerking konden in samenwerking met Çavaria expertise en netwerken opgebouwd worden en 
konden begeleiders in de centra gevormd worden. Fedasil heeft op een bepaald moment deze 
samenwerking stopgezet en zou dit verder overnemen in eigen beheer.  

Ten eerste, in welke begeleidingstrajecten voorziet Fedasil nu voor LGBTQ+-mensen tijdens hun 
asielprocedure?  

Ten tweede, hoeveel medewerkers hebben hiervoor een opleiding gevolgd? Worden er nu nog steeds 
mensen opgeleid voor de begeleiding van LGBTQ+-mensen? Hoe regelmatig wordt in deze 
opleidingen voorzien? W erkt u hiervoor samen met externe partners?  

Ten derde, wordt er in alle centra van Fedasil in begeleidingsprogramma’s voorzien?  

Ten vierde, kunnen LOI’s ook beroep doen op deze specifieke vormingsmomenten?  

Ten vijfde, wordt Çavaria nog verder betrokken bij de evaluatie van deze projecten? Indien niet, 
waarom niet?  

07.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw Lanjri, ik dank u voor deze vraag. U weet dat ik 
hieraan veel belang hecht. Sinds het begin van de legislatuur doe ik dat al, het blijft een belangrijk 
punt.  

Allereerst is het erg belangrijk om mee te geven dat wij er bewust voor kiezen om opvang te bieden 
aan elke asielzoeker en ons publiek niet te segregeren op basis van geloof, etniciteit, nationaliteit of 
seksuele voorkeur. Er komen, met andere woorden, geen roze centra. Ik heb dat hier al enkele keren 
gezegd. In bepaalde landen is er daarover wel discussie geweest, maar ik weet niet of men dat nog 
doet. Neem Nederland bijvoorbeeld. Ik moet het nog eens navragen, ik weet niet of men dat daar 
effectief doet. Er was daar wel een tijdje sprake van, daar is een debat over gevoerd.  

In onze samenleving is er ook geen sprake van segregatie van deze doelgroep. Iedereen dient te 
kunnen samenleven en dat wordt ook duidelijk gemaakt aan nieuwe bewoners. Dit vergt natuurlijk 
dagelijkse aandacht en sensibilisering door onze medewerkers, en een verhoogd bewustzijn bij onze 
bewoners. Het opvangcentrum doet dit door informatiesessies te organiseren voor bewoners en hen 
te informeren over en sensibiliseren voor de normen en waarden die in België gelden, de wijze 
waarop wij onze samenleving organiseren, hoe wij omgaan met seksualiteit, met man- 
vrouwverhoudingen enzovoort. Het beleid van Fedasil is erop gericht om homofoob gedrag in de 
opvang te detecteren, te veroordelen en te sanctioneren.  

Waar homofoob gedrag of discriminatie zich voordoet, heeft elk opvangcentrum mogelijkheden ter 
beschikking om acties te ondernemen ten opzichte van de daders. Indien men dat wenst of nodig 
acht, kan er steeds een klacht ingediend worden bij het opvangcentrum.  

Le projet Çavaria a été financé par le budget des projets nationaux pendant deux ans.  

Suite au projet Safe Havens, Fedasil a mis sur pied un groupe de travail structurel sur la question de 
l'accueil des LGBT+. Un plan d'action 2018 a  
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été développé, en lien avec le plan d'action interfédéral de lutte contre la discrimination et la violence 
à l'égard des personnes LGBT+.  

Les premières actions en cours concernent l'évaluation du E-learning tool de Çavaria et 
l'établissement d'un cadastre des centres en vue de faire des désignations plus adaptées pour les 
personnes LGBT+ les plus vulnérables.  

Il y a 33 travailleurs des centres néerlandophones qui ont suivi la formation dispensée par Çavaria 
dans le cadre du projet Safe Havens.  

De e-learning die voortkwam uit Safe Havens wordt momenteel geëvalueerd. Na de evaluatie zal 
worden bekeken hoe hij kan worden aangepast en geïmplementeerd bij de eerstelijnsmedewerkers. 
Gespecialiseerde medewerkers zullen het aanbod krijgen om gespecialiseerde opleidingen te volgen.  

Si le module de Çavaria est évalué positivement, il pourra aussi être diffusé aux travailleurs des ILA. 
Des rencontres régulières ont lieu entre Fedasil et les organisations de défense des droits des 
personnes LGBT+ dont Çavaria.  

We hebben gedurende twee jaar een project gehad dat nu afgelopen is maar we werken nog heel 
sterk met die modules en die expertise. Fedasil doet dat nu vooral op zichzelf.  

07.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, wanneer wordt die evaluatie afgerond 
zodat u weet of u dit gaat voortzetten?  

07.04 Staatssecretaris Theo Francken: Die module van Çavaria loopt nu, ze zijn daar volop mee 
bezig. Tegen het einde van het jaar zal die evaluatie rond zijn. Er komt een nieuwe projectoproep. Ik 
heb een budget voor nationale projecten en LGTBI wordt normaal gezien terug een focusgroep. Daar 
zult u nog meer van horen.  

Afgezien van de vraag of die en die organisatie nog geld krijgen is het belangrijkste eigenlijk heel de 
filosofie erachter. Dat is het doel van subsidies geven, werken met modules en projecten moet 
geïncorporeerd zijn in de volledige organisatie. Die stimulans via nationale projecten moet een soort 
gemeengoed worden, algemeen gedeeld in heel de brede organisatie. Iedereen weet dat ik aandacht 
heb voor LGTBI+ en voor de kwetsbaarheid van die groep in sommige centra en gemeenschappen. 
Dat is het belangrijkste, los van het feit wie nu juist hoeveel geld krijgt van de overheid.  

07.05 Nahima Lanjri (CD&V): Dat was ook niet mijn vraag. Ik heb de vraag gesteld omdat het 
belangrijk is dat er verder wordt gewerkt. Ik heb deze vraag ook gesteld omdat men niet weet of men 
er verder nog bij betrokken zal worden. Çavaria heeft immers heel veel expertise. Het is dus belangrijk 
dat dit uitgeklaard wordt. Het is goed dat er een nieuwe projectoproep komt.  

Ik vind het uiteraard goed dat er ook vorming wordt gegeven in de centra. Men moet daarmee leren 
omgaan. Toch moet er ook voldoende aandacht zijn voor die kwetsbare groepen. We hebben in het 
regeerakkoord immers afgesproken dat kwetsbare groepen met voorrang kunnen worden opgevangen 
in een LOI. Als men ziet dat er voor bepaalde mensen toch een probleem zou zijn, dan hoop ik dat er 
op tijd ingegrepen wordt.  

07.06 Staatssecretaris Theo Francken: (...)  

07.07 Nahima Lanjri (CD&V): Dat weet ik, geen automatisme, daarmee ben ik het eens, maar er 
moet toch wel aandacht voor zijn. Onze leefwereld zit zo in elkaar. Wij hebben die waarden en 
normen. Voor ons is er geen discriminatie. Men mag houden van wie men wil. Men mag 
partnerrelaties hebben met wie men wil, maar voor nieuwe groepen die hier pas aangekomen zijn, is 
dat niet altijd het geval. Ik zeg niet dat iedereen zo is, maar voor mensen die daar niet mee 
grootgebracht zijn, kan men het misschien ook niet zomaar onmiddellijk aanleren. Zo'n 
mentaliteitsverandering komt er niet direct. Op sommige plaatsen lopen mensen gevaar of voelen zij 
zich bedreigd. Men moet op tijd ingrijpen, zodat die mensen kunnen worden overgeplaatst naar een 
LOI.  



Het incident is gesloten. L'incident est clos.  

 


