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nooit toejuichen. Ik vind niet dat men dat koppel 

uit elkaar mag halen. In dergelijke culturen trouwt 

men. Bij ons zou dat gewoon een koppeltje zijn. 

Een meisje van 16 jaar dat trouwt met een man 

van 40 jaar vind ik absoluut wel een probleem. 

Sommigen beseffen misschien zelf niet dat dit niet 

kan of niet hoort, maar daar moet tegen worden 

opgetreden. 

 

U hebt mij cijfers gegeven. U zegt: acht in 2017. U 

zult mij nog een verdere opsplitsing bezorgen. 

Voor 2016 heb ik alleen een cijfer tot halfweg dat 

jaar. Ik had gevraagd welke evolutie er was. In 

2016 waren er vijf koppels in de eerste helft van 

het jaar. Zijn er in de tweede helft van het jaar nog 

koppels bijgekomen? Ik hoop dat u die informatie 

nog verder aanvult. 

 

Ik hoop dat u samen met de minister van Justitie 

toch nog bekijkt hoe dit probleem verder wordt 

aangepakt. U zegt dat van de acht koppels vier 

koppels opvang hebben geweigerd. Zij hebben 

waarschijnlijk opvang geweigerd omdat ze zouden 

worden gescheiden. Zo denk ik dat het zal zijn. Ik 

vind nog altijd dat er een groot probleem is. Het is 

niet omdat ze niet worden opgevangen dat het 

kindhuwelijk er niet is. 

 

06.10 Staatssecretaris Theo Francken: Dit wordt 

standaard doorgegeven aan het parket, maar ik 

heb geen enkele informatie over wat er daarna 

mee gebeurt. 

 

06.11  Nahima Lanjri (CD&V): Ik denk dat het 

belangrijk is dat het wordt doorgegeven, dat 

ermee rekening wordt gehouden. Het is niet 

omdat ze niet in een opvangcentrum worden 

opgevangen, dat wij het moeten goedkeuren. Ik 

keur het niet goed. Ik denk dat wij op dit vlak 

dezelfde mening zijn toegedaan. 

 

De vraag is eigenlijk hoe men ervoor zorgt dat het 

kind van 16 jaar dat getrouwd is met iemand van 

40 jaar zo snel mogelijk wordt weggehaald. Zo'n 

proces duurt maanden. Laat men dat kind 

gedurende al die maanden bij die man? Ik vind 

van niet. 

 

Wij hebben de verantwoordelijkheid om dat debat 

te voeren en te bekijken wat men in andere landen 

doet. Het is een heel complex dossier, er zijn 

nuances nodig, maar wij moeten de zaak echt 

aanpakken. U overlegt uiteraard met minister 

Geens, met wie u al goed hebt samengewerkt. Ik 

zal hem daarover nog ondervragen en hoop dat ik 

van u nog de cijfers krijg over de tweede helft van 

2016 en ook duidelijkheid krijg over in hoeveel 

gevallen u hebt beslist dat de koppels mogen 

samen blijven gezien het kleine leeftijdsverschil. 

 

L'incident est clos. 

Het incident is gesloten. 

 

07 Questions jointes de 

- M. Benoit Hellings au secrétaire d'État à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative, adjoint au ministre de la 

Sécurité et de l'Intérieur, sur "la décision de 

réduire l'accueil pour demandeurs d'asile de 23 

815 à 16 629 places" (n° 24772) 

- M. Wouter De Vriendt au secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "le 

nouveau plan de démantèlement" (n° 24781) 

- Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la 

décision du Conseil des ministres concernant 

l'accueil des demandeurs d'asile" (n° 24878) 

- M. Paul-Olivier Delannois au secrétaire d'État à 

l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur "la 

fermeture du centre d'accueil des réfugiés à 

Tournai" (n° 25156) 

07 Samengevoegde vragen van 

- de heer Benoit Hellings aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "de beslissing om 

het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers 

van 23.815 naar 16.629 terug te brengen" 

(nr. 24772) 

- de heer Wouter De Vriendt aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "het nieuwe 

afbouwplan" (nr. 24781) 

- 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 beslissing van de 

ministerraad omtrent de opvang van 

asielzoekers" (nr. 24878) 

- de heer Paul-Olivier Delannois aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "de sluiting van het 

opvangcentrum voor vluchtelingen in Doornik" 

(nr. 25156) 
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07.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur 

le président, monsieur le secrétaire d'État, nous 

ne pouvons que nous réjouir de voir la crise de 

l'accueil derrière nous. Ceci veut donc dire que les 

services en charge de l'accueil ne sont plus 

dépassés par l'afflux de demandeurs d'asile, 

comme ce fut le cas à l'été 2015. Toutefois, le 

"plan de démantèlement des places d'accueil" 

décidé par le gouvernement dans le cadre du 

dernier contrôle budgétaire pose plusieurs 

questions. 

 

Comment les personnes concernées par la 

fermeture des centres qui les hébergent 

aujourd'hui seront-elles réparties? Pourriez-vous 

expliciter la méthode qui sera suivie, en particulier 

pour les mineurs non accompagnés (MENA) et 

toutes les personnes qui seraient éventuellement 

amenées à être déplacées dans une Région 

linguistique différente de celle qui les a accueillis 

en premier lieu? 

 

Quel dispositif avez-vous prévu pour ne pas 

répéter l'erreur que vous aviez commise en 2015, 

ainsi que votre prédécesseur, à savoir démanteler 

le réseau d'accueil au moment-même où un 

déplacement massif de population à la suite de 

l'intensification du conflit en Syrie était 

parfaitement prévisible? Les catastrophes 

humanitaires en cours au Yemen et dans la 

Ghouta en Syrie ne vous incitent-elle pas à plus 

de prudence dans ce démantèlement? 

 

Comment expliquez-vous la fermeture de centres 

atteignant parfois des taux d'occupation de 90 %, 

comme à Saint-Ode? 

 

Mesurez-vous l'impact symbolique très fort que 

représente la fermeture du centre "Visages du 

Monde" de Stockem, qui a été primé par la Croix-

Rouge européenne pour son intégration réussie et 

surtout pour la participation citoyenne mise en 

place autour de ce centre en particulier? 

 

Pourquoi choisissez-vous de fermer des centres 

qui font l'objet en ce moment même de travaux 

d'aménagement, comme à Tournai, pour rediriger 

les personnes concernées vers des lieux 

potentiellement moins bien équipés? 

 

Comment le licenciement des travailleurs très 

impliqués dans ces centres s'organisera-t-il? Un 

plan de mobilité interne à Fedasil ou aux 

structures subventionnées par Fedasil sera-t-il 

promu? 

 

07.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): 

Mijnheer de staatssecretaris, in de context van de 

begrotingscontrole hebt u aangekondigd dat de 

asielopvang verder zou worden afgebouwd tot op 

het niveau van vóór de asielcrisis. 

 

U lichtte toe dat negen collectieve centra zouden 

moeten sluiten. Het zou om 2 800 plaatsen gaan. 

Ook zouden 3 600 individuele opvangplaatsen in 

LOI's moeten verdwijnen. Bovendien worden de 

individuele opvangplaatsen vooral voorbehouden 

voor de nationaliteiten met meer dan 80 % kans 

op erkenning, nadat zij twee maanden in de 

collectieve opvang hebben verbleven. 

 

Ten eerste, welke centra zullen moeten sluiten? 

Wat zal gebeuren met het personeel dat daar 

momenteel werkt? 

 

Ten tweede, hoe zullen de 3 600 plaatsen in de 

LOI's worden afgebouwd? Hoe en op basis van 

welke criteria zal worden beslist welke plaatsen 

zullen sluiten? 

 

Bent u bereid te luisteren naar de suggesties van 

de gemeenten, die soms heel veel geld en tijd in 

het opbouwen van kwaliteitsvolle opvang hebben 

geïnvesteerd? 

 

Ten derde, voorziet u in een buffercapaciteit, om 

in geval van een nieuwe crisis bijkomende 

plaatsen open te stellen? 

 

Ten vierde, wilt u overwegen een deel van de LOI-

plaatsen die moeten sluiten, alsnog open te 

houden, om aan de grote huisvestingsproblemen 

voor erkende vluchtelingen tegemoet te komen, 

misschien ook in het kader van mogelijke 

initiatieven om het aantal hervestigingen op te 

trekken? Die personen hebben immers allemaal 

een plaats nodig. 

 

Ten vijfde, wilt u overwegen het erkennings-

percentage van 80 % te verlagen? Aangezien de 

achterstand bij het Commissariaat-generaal 

afneemt, zullen veel dossiers immers sneller en 

vaker binnen een periode van twee maanden 

worden behandeld. 

 

Ten slotte, welke kwetsbare personen zullen 

voortaan nog voor een plaats in de LOI's in 

aanmerking komen? Welke criteria worden daarbij 

gehanteerd? 

 

De opvang in een LOI is voor het welbevinden van 

de persoon in kwestie beter geschikt. Een te 

snelle afbouw op dat vlak is dus nadelig. 

 

07.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 
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staatssecretaris, de regering heeft in het kader 

van de begrotingscontrole beslist om het 

opvangnetwerk voor asielzoekers verder af te 

bouwen. Dat is logisch, want we hebben opnieuw 

te maken met een zogenaamde normale instroom. 

De vluchtelingencrisis ligt grotendeels achter ons. 

Het gaat nu vooral nog over het afwerken van de 

dossiers. Het zou de bedoeling zijn om op termijn 

naar een totale opvangcapaciteit van 

16 629 plaatsen te evolueren, met 60 % in de 

collectieve, grootschalige opvang en 40 % 

individuele opvangplaatsen bij LOI's. 

 

Aangezien het aantal asielaanvragen gedaald is, 

is het verstandig en noodzakelijk om ook het 

opvangsysteem aan te passen en de afbouw voort 

te zetten. Ik meen echter dat het toch belangrijk is 

om het systeem voldoende flexibel te houden om 

een eventuele nieuwe toename aan te kunnen. 

We moeten dus in voldoende bufferplaatsen 

voorzien. 

 

Ten eerste, zoals we in het regeerakkoord hebben 

afgesproken, wordt de individuele opvang 

voorbehouden voor asielzoekers met een grote 

kans op erkenning, en voor kwetsbare groepen. Er 

zal nu aan de regeling gesleuteld worden om die 

groep te verruimen. Ik juich dat toe. Welke criteria 

worden er momenteel gehanteerd voor de 

bepaling van de kwetsbare groepen? In welke 

mate zal men de definitie aanpassen, opdat we 

echt alle kwetsbare groepen opvangen? Het kan 

dan gaan over personen met een handicap, maar 

ook over holebi's en alleenstaande vrouwen met 

kinderen. Hoe ziet u dat? 

 

Ten tweede, welke wijzigingen overweegt u voor 

de groep met een grote kans op erkenning? De 

heer De Vriendt heeft dat ook gevraagd. 

 

Hoe zult u inzetten op de afbouw van de lokale 

opvanginitiatieven? Welk overleg plant u in dat 

kader met de opvangpartners, met VVSG en de 

Franstalige tegenhanger? Hoe zult u dat 

aanpakken? Welke bijkomende maatregelen zult 

u nemen om de gemeenten aan te zetten tot een 

hopelijk vrijwillige afbouw van hun 

opvangplaatsen? 

 

In een eerste fase gaat het dus om een vrijwillige 

afbouw van het aantal LOI-plaatsen. Wat gebeurt 

er indien dat niet volstaat? Hoe zult u dan verder 

afbouwen? Gaat u dan over tot een soort 

verplichte afbouw van de LOI-opvangplaatsen? 

Hoe zult u dat aanpakken? Zult u rekening houden 

met een spreiding over het land? 

 

Daarnaast is er ook afbouw nodig van de 

collectieve opvangplaatsen. In de collectieve 

opvangplaatsen is er echter een heel groot 

verschil in kostprijs. Sommige opvangplaatsen 

kosten 40 euro per dag, al geen onbelangrijk 

bedrag, terwijl andere opvangplaatsen tot het 

dubbele kosten. Dus de prijzen verschillen enorm. 

Omdat dat het handigst of het meest praktische is, 

zou u willen afbouwen naarmate de convenanten 

ten einde lopen. Waar er een convenant met een 

partner afloopt, zou u het opvangcentrum willen 

sluiten, ook al bieden die partners kwalitatieve 

opvang tegen een prijs die veel lager ligt dan 

sommige andere partners met wie het convenant 

wel nog loopt. 

 

Hoe verklaart u de enorm grote verschillen in 

kostprijs voor de opvang in de verschillende 

centra afhankelijk van de partner? 

 

Klopt het dat u de opvangplaatsen wilt afbouwen 

naar gelang van het einde van het convenant? 

Wordt ook de mogelijkheid onderzocht om sneller 

van dure opvangstructuren af te geraken in het 

voordeel van de goedkopere? Op korte termijn is 

het uiteraard gemakkelijker om de centra te 

sluiten waarmee het convenant afloopt, maar op 

lange termijn is dat duurder, aangezien er centra 

opengehouden worden die tot het dubbele 

aanrekenen. 

 

Tot slot, wordt er voorzien in voldoende 

bufferplaatsen? Hoeveel zijn er dat? Hoe pakt u 

dat juist aan, aangezien het niet over fysieke 

bufferplaatsen gaat? Met welke partners wilt u 

voor de bufferplaatsen samenwerken? 

 

07.04  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le 

président, ma question n° 25146 devient sans 

objet. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, depuis la crise 

migratoire qu'a connue la Belgique durant 

l'été 2015, Tournai accueille des candidats 

réfugiés à la caserne Saint-Jean. Actuellement, 

340  migrants y sont logés en attendant d'obtenir 

une décision de l'Office des Étrangers. Un énorme 

élan de solidarité s'est créé à Tournai à travers 

l'implication de citoyens et d'associations. En 

outre, la Croix-Rouge y mène un travail 

exceptionnel. Par ailleurs, des investissements ont 

été réalisés pour que le centre soit aux normes 

afin d'accueillir les migrants dans les meilleures 

dispositions. 

 

Le vendredi 23 mars 2018, le gouvernement a 

approuvé un nouveau pan de démantèlement des 

places d'asile. Le nombre de places d'accueil 

passerait de 23 815 à 16 629. Plus précisément, 
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vous avez annoncé la fermeture de 2 854 places 

collectives, dont celles qui sont actuellement 

offertes par le centre de Tournai. 

 

Cette décision tombe sans qu'il y ait eu un 

dialogue entre le gouvernement et la direction de 

la Croix-Rouge à Tournai. 

 

La fermeture du centre a des conséquences sur 

deux volets. 

 

Premièrement, elle aura un impact sur le parcours 

des réfugiés. Les résidents devront rejoindre 

d'autres structures d'accueil en Belgique, 

structures qui ne sont pas encore définies. Je 

l'avais déjà dit et je continuerai à le dire: regrouper 

les réfugiés dans des grosses structures ne fait 

pas en sorte que leur parcours d'intégration 

commence sur de bonnes bases. De plus, le 

déplacement vers une autre ville cassera des liens 

qui ont été créés entre les réfugiés et la population 

et chamboulera la scolarité des enfants réfugiés 

qui fréquentent les écoles de Tournai. 

 

Deuxièmement, cette annonce aura pour 

conséquence une importante perte d'emploi dans 

les mois à venir. Pour le centre de Tournai, 

44 personnes employées par la Croix-Rouge 

risquent de perdre leur travail brusquement. Le 

personnel fait véritablement un travail 

remarquable qui est salué par les résidents. Et du 

jour au lendemain, sans concertation préalable, 

vous mettez fin à leur contrat. 

 

Monsieur le secrétaire d'État, quel a été le 

montant investi par le fédéral et la Croix-Rouge au 

sein du centre Saint-Jean depuis l'été 2015? 

Confirmez-vous que le centre de Tournai fermera 

ses portes? Si oui, quand est-ce prévu? Vers 

quel(s) centre(s) les réfugiés seront-ils dirigés? 

Comment allez-vous faire en sorte que le parcours 

scolaire des enfants réfugiés ne soit pas 

bouleversé? Qu'en est-il du personnel? Pouvez-

vous me donner des informations par rapport à 

leur avenir au sein du centre? 

 

07.05  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, sta me toe iets accuratere cijfers te 

geven. 

 

De meeste opvangplaatsen kosten ongeveer 

38 euro per dag. Het verschil is echter groot. 

Sommige opvangplaatsen doen het voor minder 

dan 30 euro en andere voor meer dan 150 euro. 

Voor dezelfde opvang kost het soms vijf keer zo 

veel. Hoe verantwoordt men die grote verschillen 

bij het opvangnetwerk van Fedasil zelf? 

 

07.06 Staatssecretaris Theo Francken: Ik heb 

nog nooit gehoord van 150 euro. Dat zijn 

misschien plaatsen voor asielzoekers die ziek zijn, 

voor personen met geamputeerde benen die een 

speciale behandeling nodig hebben. Medische 

plaatsen zijn heel duur. Ik denk toch dat u moet 

oppassen om alles op een hoop te gooien. 

 

07.07  Nahima Lanjri (CD&V): Bekijk het nadien 

zelf maar eens. 

 

07.08 Staatssecretaris Theo Francken: Ik zal het 

zeker bekijken, maar 150 euro? Dat is de eerste 

keer dat ik dat hoor. We zullen zien. 

 

Eerst en vooral wil ik onderstrepen dat ik alle 

partners, medewerkers en vrijwilligers dankbaar 

ben voor de bewezen diensten. 

 

Il faut saluer les efforts fournis et le travail 

exemplaire réalisé par l'ensemble des 

collaborateurs des centres d'accueil et des 

initiatives locales d'accueil( ILA) pour faire face à 

la crise que nous avons connue. Ceci dit, dès le 

départ, la capacité d'accueil supplémentaire mise 

en place était bien considérée comme temporaire. 

 

De notificatie bij de begrotingscontrole van 

maart 2018 was heel duidelijk. Ik citeer: "De 

staatssecretaris, bevoegd voor Asiel en Migratie 

krijgt de opdracht het opvangnetwerk verder af te 

bouwen. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

volgende globale uitgangspunten. Ten eerste, 

personen met een nationaliteit waarvoor het 

erkenningspercentage minstens 80 % is, stromen 

na 2 maanden verblijf in de opvang door van 

collectieve opvang naar individuele opvang. Ten 

tweede, voor de verhouding tussen collectieve en 

individuele opvang wordt uitgegaan van de 

verhouding 60-40. Ten derde, de toepassing van 

het concept kwetsbaren zal verder in detail 

worden uitgewerkt door Fedasil”. 

 

Voor 2018 betekent dat een afbouw van 

2 854 collectieve plaatsen door sluiting van de 

9 resterende centra die tijdens de asielcrisis zijn 

geopend, en de geleidelijke afbouw van 

3 600 individuele plaatsen in de LOI's bij de 

OCMW's. 

 

De 9 resterende noodopvangcentra gaan dus 

opnieuw dicht. Ik heb nooit iets anders beweerd. 

De eerste minister heeft ook nooit anders 

gecommuniceerd en de collega-vice-

eersteministers hebben ook altijd heel duidelijk 

gecommuniceerd dat de noodopvangcentra 

dichtgaan. Noodopvangcentra dienden om de 

nood te lenigen, zoals het woord het zegt. Die 
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gaan opnieuw dicht als de nood er niet meer is, 

dat lijkt mij nogal logisch. 

 

De afbouw van de collectieve plaatsen in 2018 

slaat op de 9 resterende noodopvangcentra die 

tijdens de crisis werden geopend. Het gaat om 

opvangplaatsen van het Franstalige Croix Rouge 

in Arlon, 400 plaatsen, in Tournai, 400 plaatsen, in 

Namur, 300 plaatsen, in Saint-Ode, 250 plaatsen, 

en in Vielsalm, 80 plaatsen. Voorts gaat het om de 

opvangcentra van Rode Kruis Vlaanderen in 

Houthalen-Helchteren, 700 plaatsen, en in Sint-

Niklaas Westakkers 300 plaatsen. Daarnaast gaat 

het om een opvangcentrum van Samusocial in 

Neder-over-Heembeek, 250 plaatsen, en een 

opvangcentrum van Caritas in Scherpenheuvel, 

174 plaatsen. 

 

Comme pour toute fermeture, un planning de 

réduction progressive sera établi en concertation 

avec les opérateurs d'accueil concernés. Il 

comprend dans un premier temps l'arrêt de la 

désignation de primo-arrivants à la structure 

d'accueil, puis le départ naturel des résidents, par 

exemple à la suite de l'obtention d'un titre de 

séjour ou en raison de leur transfert vers une 

autre structure d'accueil. 

 

Par conséquent, les résidents qui auront encore 

droit à l'aide matérielle déménageront vers une 

autre structure d'accueil. Une attention plus 

particulière sera accordée aux mineurs scolarisés, 

en tenant compte de leur régime linguistique. Le 

taux d'occupation d'un centre d'accueil à un 

moment donné n'est pas pertinent dans 

l'évaluation des besoins. C'est en effet le taux 

d'occupation globale du réseau d'accueil - qui 

atteint aujourd'hui à peine 73 % - et le nombre de 

personnes accueillies qu'il convient de considérer. 

Quant au nombre d'occupants du réseau 

d'accueil, il a baissé en un an de 4 600 et de 

14 400 en deux ans. 

 

Bij de afbouw van de LOI's zal prioriteit worden 

gegeven aan plaatsen die vrijwillig door de LOI's 

worden opgezegd. Pas indien blijkt dat 

onvoldoende plaatsen kunnen worden afgebouwd 

op basis van vrijwillige sluiting, zal actief worden 

overgegaan tot het afbouwen van plaatsen. De 

selectie door het agentschap van te sluiten LOI-

plaatsen zal gebeuren op basis van geografische 

spreiding, de flexibiliteit die LOI's bieden in hun 

plaatsconfiguratie, de bereidwilligheid om plaatsen 

aan te bieden aan verzoekers met specifieke 

noden en om een voortrekkersrol te spelen bij de 

integratie van erkende vluchtelingen. Een 

onlinetool die hiernaar zal polsen, wordt weldra 

opengesteld voor alle OCMW's. 

 

Op 28 maart 2018 hebben mijn kabinet en dat van 

minister Ducarme samen de drie OCMW-koepels 

ontvangen om hen te informeren over de 

beslissing van de regering. Samen met minister 

Ducarme zal ik een schrijven richten aan de 

OCMW's om hen hierover nader te informeren. 

Ook zal het agentschap einde mei, begin juni in 

elke provincie informatiesessies organiseren voor 

de OCMW-voorzitters en -secretarissen. 

 

Het agentschap streeft naar voldoende 

bufferplaatsen om fluctuaties in de instroom 

flexibel te kunnen opvangen. Hierbij wordt 

voorrang gegeven aan bufferplaatsen bij alle 

opvangpartners in de collectieve centra. 

Momenteel is er een groot aantal onbezette 

plaatsen in het opvangnetwerk. Bijkomend lopen 

er gesprekken met Defensie om te voorzien in 

bufferplaatsen in bepaalde kazernes. 

 

Monsieur Delannois, de 2015 à 2017 compris, le 

coût du centre d'accueil de Tournai a été d'à peu 

près 14 millions d'euros. Le centre d'accueil de 

Tournai fait en effet partie des neuf centres 

d'accueil concernés par la décision de fermeture. 

Le planning de fermeture est en cours de 

préparation avec la Croix-rouge. Quant aux 

résidents du centre d'accueil, comme pour toute 

fermeture, un planning de réduction progressive 

sera établi. Ce planning comporte, dans un 

premier temps, l'arrêt de la désignation de primo-

arrivants à la structure d'accueil puis, dans un 

second temps, le départ naturel des résidents 

accueillis et enfin, l'organisation de leur transfert 

vers un autre centre d'accueil. 

 

Par conséquent, les réfugiés qui auront encore 

droit à l'aide matérielle seront accueillis au sein 

d'une autre structure d'accueil. Une attention plus 

particulière sera apportée aux mineurs scolarisés, 

notamment en tenant compte de leur régime 

linguistique. 

 

Je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises: il faut 

saluer les efforts fournis et le travail exemplaire 

qui a été réalisé par l'ensemble des collaborateurs 

de l'accueil pour faire face à la crise que nous 

avons connue. La gestion du personnel des 

centres d'accueil concernés et la recherche de 

solutions éventuelles quant au replacement des 

personnes concernées relève cependant de la 

responsabilité des opérateurs partenaires et pas 

de Fedasil. 

 

Het afbouwplan wordt dus aangehouden. 

Wanneer een en ander juist is, dat zullen wij 

bekijken. 
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Wij moeten zeker ook aandacht voor de 

schoolgaande kinderen hebben. Het is ook de 

vraag van de Europese Commissie om er 

maximaal aandacht voor te hebben dat 

schoolgaande kinderen niet tijdens het schooljaar 

worden verplaatst. Wij moeten dus onderzoeken 

of wij plaatsen eventueel eind augustus sluiten 

omwille van een overplaatsing tijdens de grote 

vakantie. Zo’n regeling werken wij nu nader uit. 

 

De LOI's hebben wij opgeroepen zoveel mogelijk 

vrijwillig plaatsen te sluiten. Er zal meer informatie 

komen. Ik ben daar volop mee bezig, samen met 

de heer Ducarme. Ik ben immers niet alleen voor 

die materie bevoegd. 

 

De noodopvangcentra gaan opnieuw dicht. Ik heb 

heel wat protesten en handtekeningen bij de 

opening van centra gehad. Nu krijg ik heel wat 

handtekeningen bij de sluiting van centra. Zo gaat 

een en ander maar door en door en door, elke dag 

opnieuw. 

 

Het is waar dat er verschillen in kostprijs zijn. 

Mevrouw Lanjri, de dure plaatsen zijn in de OOC's 

of oriëntatie- en opvangcentra voor niet-begeleide 

minderjarige vreemdelingen. Daar is ook heel veel 

zorg nodig. Ik neem aan dat een en ander daar 

goed verloopt. 

 

07.09  Nahima Lanjri (CD&V): Ik begrijp dat er 

een objectieve reden voor de hogere kostprijs kan 

zijn. 

 

07.10 Staatssecretaris Theo Francken: De 

kosten lopen inderdaad op door erg nauwe 

begeleiding de klok rond. Er is bijvoorbeeld 

permanent een psycholoog aanwezig. 

 

07.11  Nahima Lanjri (CD&V): Dat begrijp ik. Het 

gaat echter over andere opvangplaatsen. 

 

07.12 Staatssecretaris Theo Francken: Er zijn 

geen standaardopvangcentra met opvangplaatsen 

van 150 euro. 

 

07.13  Nahima Lanjri (CD&V): Er zijn wel enorme 

prijsverschillen. 

 

07.14 Staatssecretaris Theo Francken: Indien u 

dat kan bewijzen, moet u mij de bewijzen maar 

eens geven. 

 

07.15  Nahima Lanjri (CD&V): Er zijn enorme 

prijsverschillen.  

 

07.16 Staatssecretaris Theo Francken: Er zijn 

prijsverschillen. Dat klopt. Daarover hebben wij 

het al vaak gehad. Het is ook waar dat een LOI 

goedkoper is dan een collectief centrum. U moet 

er echter ook rekening mee houden dat er vanuit 

een LOI bijna geen terugkeer is. 

 

07.17  Nahima Lanjri (CD&V): Dat komt, doordat 

daar vooral de mensen in worden ondergebracht 

die een hoge kans op erkenning hebben. Dat is 

dus logisch. 

 

De voorzitter: Kunt u even wachten met uw 

repliek? 

 

07.18 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer 

de voorzitter, mag ik even het woord? 

 

Daarom net hebben wij beslist het nieuwe 

opvangmodel toe te passen. Nu komen in de 

LOI's inderdaad asielzoekers met een grotere 

kans op erkenning terecht. 

 

Voor mij stopt het daar dan ook. Dat is natuurlijk 

het hele debat. De ervaring uit het verleden, toen 

dat niet gebeurde, leert ons immers dat, wanneer 

wij dat niet doen, de terugkeer, zeker de vrijwillige 

terugkeer, vanuit een LOI bijna nul is. Vanuit een 

LOI is er bijna geen terugkeer. 

 

Gelet op de maatschappelijke kostprijs op lange 

termijn ben ik er helemaal niet van overtuigd dat 

bedoeld systeem goedkoper zou zijn. 

 

Het debat daarover hebben wij tijdens de 

regeringsonderhandelingen gedurende dagen 

gevoerd. Wij zullen dat hier niet helemaal 

overdoen. 

 

Mevrouw Lanjri, collega's, ik ben blij dat wij in de 

regering een compromis hebben bereikt. Ik zal er 

mij, zoals altijd, bij de uitvoering ervan heel secuur 

aan houden. Dat heb ik ook bij de opbouw naar 

aanleiding van de crisis gedaan. Ik heb dat toen 

communautair correct, ook ten opzichte van de 

besturen, gedaan. 

 

Dat het personeel nu teleurgesteld is, kan ik 

begrijpen. Ik heb echter nooit anders verklaard 

dan dat de afbouw er zou komen. 

 

In een eerste fase hebben we tientallen centra 

gesloten, waaronder een centrum in Lubbeek. Het 

personeel in Lubbeek heb ik bezocht als 

burgemeester. Dat is ook mijn taak als 

staatssecretaris. Ik heb aan het personeel 

uitgelegd dat ik het spijtig vond dat zevenentwintig 

personeelsleden, onder andere maatschappelijk 

assistenten, hun job verliezen. Zij reageerden met 
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te zeggen dat ze wisten waar ze aan begonnen en 

dat ze al blij waren met die eerste werkervaring. 

Ze zouden solliciteren, aangezien er in de sociale 

sector wel werk te vinden is voor maatschappelijk 

assistenten. 

 

Ik ben zelf ook mijn functie als staatssecretaris 

begonnen vanuit de filosofie dat ik die functie niet 

voor de rest van mijn leven zal uitoefenen. Het is 

tijdelijk. Dat geldt ook voor die centra. De 

personeelsleden voelden zich dan ook niet 

bedrogen door de regering. Op zich is een sluiting 

natuurlijk geen fijn nieuws, maar de 

personeelsleden waren wel van die mogelijkheid 

op de hoogte. Daarover werd ook altijd heel 

duidelijk gecommuniceerd door Fedasil en door 

de eerste minister. Ook met de burgemeesters 

hebben wij altijd correct contact onderhouden. Het 

beeld als zouden de sluitingen opgedrongen 

worden zonder enige vorm van consultatie, klopt 

niet. Het gaat om noodopvangcentra, die gaan 

ook opnieuw dicht. Ik kan geen duizenden 

plaatsen openhouden. 

 

In dat verband verwijs ik naar een artikel in De 

Tijd, waarin beschreven wordt dat er duizenden 

plaatsen leegstaan, terwijl ik extra budget vraag 

voor Fedasil, maar dat ik misschien beter eerst 

eens de leegstaande plaatsen kan sluiten. Welnu, 

dat doe ik nu. Aanvankelijk was een akkoord 

daarover moeilijk, gelet op de verdeelsleutel. Wij 

voeren nu eigenlijk de interpretatie van het 

regeerakkoord uit door bepaalde plaatsen te 

sluiten. 

 

Wij onderhouden daarover ook contact met de 

lokale besturen, die wij zeer dankbaar zijn voor 

wat zij hebben gedaan. Het is, bovendien vlak 

voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet evident 

om een sluiting aan te kondigen. Toch heeft de 

regering in die zin beslissingen genomen. Dat 

compromis steun ik voor honderd procent en ik zal 

dat zeer correct uitvoeren. 

 

Gisteren werden er vijftienduizend hand-

tekeningen bezorgd op mijn kabinet. Ik begrijp dat, 

maar ik zal die beslissing uitvoeren, aangezien het 

een correcte beslissing is. Als we niet tot 

sluitingen overgaan, dan wordt het systeem 

overigens onbetaalbaar, wat iedereen wel weet. 

 

07.19  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur 

le secrétaire d'État, je ferai une petite remarque 

sur le fond. 

 

Vous avez dit que vous n'alliez pas garder des 

"centaines de milliers de places". Je vous fais 

remarquer qu'on n'a jamais excédé plus de 

25 000 places. On ne parle donc pas de centaines 

de milliers de places. 

 

07.20 Staatssecretaris Theo Francken: Ik had het 

over “honderden of duizenden" plaatsen, niet over 

"honderdduizend" plaatsen. 

 

07.21  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): C'était 

alors un problème de traduction. Veuillez m'en 

excuser. 

 

La bonne gestion voudrait que vous fermiez 

d'abord les lieux les moins bien équipés et que 

vous conserviez ceux qui ont bénéficié 

d'investissements. J'entendais que, pour Tournai, 

il était question de 14 millions d'euros investis. Il 

serait intéressant que ce montant soit pérennisé. 

Qu'ils servent à financer un centre d'accueil qu'on 

ferme quelques mois plus tard, c'est un peu 

dommage.  

 

Ensuite, s'est constitué un extraordinaire et 

inattendu – pour vous comme pour moi – 

mouvement citoyen local dans des endroits qui 

n'ont pas l'habitude de recevoir des demandeurs 

d'asile. Je pense à Stockem, Tournai, Belgrade 

(dans la région namuroise). Des citoyens s'y sont 

investis dans un mouvement d'intégration de 

personnes qui fuyaient la guerre ou différents 

sévices. Dans une perspective de diminution du 

nombre de places, il me semble intéressant de 

maintenir les lieux d'accueil où cette initiative 

citoyenne s'est développée. Au-delà de 

l'investissement budgétaire de l'État, il y a eu un 

investissement citoyen, qui reste la meilleure 

façon d'intégrer à terme ces gens dans des 

régions principalement rurales où l'on ne 

s'attendait pas à voir émerger une telle initiative. 

 

Enfin, vous n'avez pas répondu à ma question 

relative à la manière dont vos services ainsi que 

des structures subventionnées telles que la Croix-

Rouge allaient encadrer et aider le personnel à 

retrouver un travail dans un secteur qui en a bien 

besoin. Je rappelle que les intéressés ont été 

formés et payés directement par l'État.  

 

Je vous aurai prévenu, comme à l'époque de la 

crise de l'été 2015. J'ai l'habitude de siéger dans 

des commissions comme celle de la Défense ou 

des Relations extérieures, où l'on analyse la 

situation mondiale. Même s'il existe un accord 

avec la Turquie, la situation humanitaire n'est pas 

meilleure qu'en 2015. J'espère donc que je ne 

devrai pas vous rappeler ce que je viens de vous 

dire le jour où nous serons confrontés à la même 

crise que celle qui a découlé des événements en 

Syrie en 2015.  
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Le maintien d'un réseau d'accueil bien équipé, 

doté d'un personnel formé et surtout motivé, 

constitue la meilleure réponse à une éventuelle 

catastrophe humanitaire à venir. En effet, il se 

passe dans le monde des événements qui ne 

laissent malheureusement pas présager que cette 

crise humanitaire s'arrêtera.  

 

07.22  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de staats-

secretaris, het is een beetje spijtig dat u onze 

suggesties opzijschuift en dat u die niet wilt 

meenemen. 

 

Voor ons is het geen probleem om plaatsen te 

sluiten als er plaatsen te veel zijn. Alleen moet 

men rekening houden met drie elementen. Ten 

eerste, een buffer, mijn collega Hellings wees er 

reeds op, het tij kan snel keren. Ten tweede, 

andere noden voor erkende vluchtelingen, 

hervestigingen. Tenminste, als wij daar een grote 

inspanning willen doen, dan hebben die mensen 

woningen nodig. Ten derde, individuele opvang is 

beter dan collectieve opvang, is kwalitatiever, 

comfortabeler, stelt de mensen meer op hun 

gemak. Een asielzoeker in de procedure heeft het 

recht om in menswaardige omstandigheden de 

uitkomst van de asielprocedure af te wachten. 

 

Wij betreuren dus heel veel sluitingen van LOI's. 

Daarom hebben wij u de suggestie gegeven om 

misschien te zakken naar 50 % kans op 

erkenning. Dan heeft een asielzoeker gemiddeld, 

afhankelijk van zijn nationaliteit, een op de twee 

kansen om erkend te worden. Dat lijkt mij een 

faire basis om dan toch een individuele 

opvangplaats te krijgen in een LOI, temeer omdat 

LOI's goedkoper zijn dan die collectieve 

opvangplaatsen. 

 

Zoals gezegd, het is jammer dat u al die 

bedenkingen niet wilt meenemen in het beleid dat 

u voert. 

 

07.23  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de staatssecretaris, ik weet 

dat er in de regering lang onderhandeld werd om 

tot deze beslissingen te komen. Wij zijn tevreden 

– wij hebben daarvoor ook gevochten – dat het 

aantal LOI-plaatsen niet te fel zal worden 

teruggeschroefd. Dat is momenteel vastgelegd op 

een verhouding 40/60, wat ongeveer de 

verhouding is die er momenteel in de praktijk is. 

Wij vinden dat goed. 

 

Wij willen effectief ook de nadruk leggen op het 

belang van LOI's, niet alleen omdat dit vaak 

goedkoper is, maar ook omdat er daardoor een 

breder draagvlak is. Het is beter dat de mensen 

worden opgevangen in kleinschalige 

opvanginitiatieven dan in centra, in Houthalen, 

Sijsele of waar dan ook, waar 500 vluchtelingen in 

één groot centrum worden opgevangen, in een 

gemeente van 5 000 inwoners, want dat is veel te 

veel. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak. 

 

Wij hebben in het regeerakkoord afgesproken dat 

het vooral moet gaan over mensen met een hoge 

erkenninggraad. Ik ben blij dat het percentage dat 

daarvoor is vastgelegd, omlaag wordt gehaald. 

 

Over die aanpassingen in de criteria hebt u 

volgens mij echter nog niet voldoende in detail 

geantwoord. U bent er waarschijnlijk nog mee 

bezig om het verder uit te werken, samen met 

Fedasil. Ik zal er later op terugkomen. 

 

Collega De Vriendt heeft gezegd dat er geen 

bufferplaatsen zijn. Dat is natuurlijk niet juist. De 

regering heeft wel degelijk beslist dat er ook 

bufferplaatsen zullen komen, alleen is het concept 

een beetje anders dan vroeger. Men zal 

akkoorden afsluiten met partners. Die moeten in 

staat zijn om in geval van een crisis onmiddellijk 

plaatsen te creëren, zonder dat wij al die plaatsen 

nu al moeten creëren en laten leegstaan. 

 

Ik heb er uiteraard geen enkel probleem mee dat 

er soms prijsverschillen zijn, als die te 

verantwoorden zijn. Een plaats voor een niet-

begeleide minderjarige of iemand met een zware 

handicap zal natuurlijk meer financiële 

omkadering vragen dan een plaats voor een 

gewone vluchteling die geen specifieke noden 

heeft. Mij gaat het er vooral om dat er nog enorme 

prijsverschillen zijn in de opvang van Fedasil, wat 

de opvangplaatsen voor "gewone" asielzoekers 

betreft. Ik wil u vragen om dat eens te bekijken en 

de verschillen er zo veel mogelijk uit te halen. U 

kunt die misschien nooit helemaal wegwerken, 

maar nu is de kloof enorm. Ik stel dan ook voor 

om de duurste opvangplaatsen te sluiten. Wij 

moeten gaan voor kwaliteit tegen een goede prijs, 

maar die hoeft niet het dubbele of zelfs nog meer 

te bedragen. Bekijk dat nog eens met uw 

administratie. Ik meen dat wij daarin zeker op 

lange termijn nog kunnen besparen. 

 

Wat de LOI's betreft, zegt u altijd dat de terugkeer 

van daaruit heel moeilijk is. Vijf jaar geleden was 

de situatie echter anders dan nu. In deze 

legislatuur was er door de regering al gezegd dat 

de LOI-plaatsen vooral gingen naar mensen met 

een hoge erkenningsgraad. Het is dus ook logisch 

dat daar minder mensen uit vertrekken. 80 à 90 % 
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van hen wordt namelijk erkend. Laten wij dus ook 

daarin correct zijn, ook in de communicatie, en 

zeggen wat de reden is waarom er uit de LOI's 

minder mensen vertrekken. Dat is puur en alleen 

omdat de mensen daarin bijna allemaal erkend 

worden. 

 

07.24  Paul-Olivier Delannois (PS): Monsieur le 

président, d'abord, je voudrais dire que je me 

retrouve dans les derniers propos tenus par ma 

collègue pour favoriser les petites structures.  

 

Monsieur le ministre, je n'ai pas changé d'avis 

depuis 2015. Je reste persuadé que mettre 

700 personnes dans un bocal n'est pas 

nécessairement la meilleure des solutions pour 

favoriser l'intégration. Je continue à le penser. 

 

À Tournai, vous l'avez relevé et d'autres l'ont 

relevé aussi, nous avons eu une chance 

extraordinaire que le monde associatif a rempli un 

rôle remarquable, ce qui n'a hélas pas empêché 

certains marchands de sommeil de se sucrer au 

passage. 

 

À ma question de savoir ce que devenaient les 

migrants lorsqu'ils devaient quitter la caserne de 

Tournai, j'ai toujours été sidéré par la réponse que 

m'avait faite l'Office des Étrangers, qui me disait: 

"Vous savez, monsieur Delannois, ils vont de 

toute façon retourner dans les grandes villes, 

comme Bruxelles ou Anvers." Justement, c'est 

contre tout cela que je veux lutter. C'est favoriser 

le communautarisme et c'est, à mon avis, ce qu'il 

convient d'éviter.  

 

Pour favoriser l'intégration il faut, me semble-t-il, 

se donner les moyens. Vous parlez quand même 

ici de 14 millions qui ont été investis, et peut-être 

qu'ils auront été investis pour rien. Favoriser 

l'intégration permet d'éviter pas mal de drames. 

Juste avant la crise migratoire, votre 

gouvernement fédéral avait fermé à Tournai les 

initiatives locales d'accueil qui, dans cette ville en 

tout cas, permettaient justement ce travail 

d'intégration. J'aurai toujours beaucoup de 

difficultés à accepter cette fermeture, même si 

vous n'en êtes pas le responsable. 

 

Si nous voulions créer les conditions de 

l'embrasement, nous n'agirions pas autrement, en 

concentrant 700 personnes dans un bocal et en 

fermant cette infrastructure du jour au lendemain. 

Ce que j'avais prédit se réalise plus ou moins: 

nous nous retrouvons avec des migrants un peu 

déboussolés. Vous me rassurez un tout petit peu 

car une attention particulière sera portée aux 

mineurs scolarisés, mais il n'empêche que c'est 

certainement difficile aussi. Quant aux travailleurs, 

ils se retrouvent sur le carreau.  

 

Si à l'avenir, ces drames surviennent encore, il 

faudrait peut-être revoir la manière de gérer cela, 

peut-être au départ de chaque commune. Je suis 

persuadé que si les nombres sont beaucoup 

moins importants dans chaque commune, 

l'intégration se réalise au mieux et plus facilement. 

Dans mon entité, il y a des petits villages. Je suis 

sûr que si on installe une ou deux familles dans un 

village, l'intégration va bien se passer. Cela ira 

avec l'école, etc. Si du jour au lendemain, on 

arrive avec des nombres trop importants, cela ne 

va pas. Nous avons suffisamment d'entités en 

Belgique pour essayer de privilégier cette façon de 

faire. Sinon, on crée, à mon avis, les conditions du 

communautarisme.  

 

Cela ne m'intéresse pas que l'on puisse désigner, 

à Tournai, le quartier juif, le quartier arabe, le 

quartier de certains Tournaisiens. Non, je pense 

qu'une intégration se fait autrement. Mais je 

reconnais que ce n'est pas un sujet facile à 

aborder. Je vous remercie.  

 

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 

 

08 Vraag van mevrouw Veerle Heeren aan de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging, 

toegevoegd aan de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, over "het onderwijs voor 

anderstalige nieuwkomers in het kader van de 

hervestiging" (nr. 24955) 

08 Question de Mme Veerle Heeren au 

secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé 

de la Simplification administrative, adjoint au 

ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur 

"l'enseignement destiné aux primo-arrivants 

allophones dans le cadre de leur réinstallation" 

(n° 24955) 

 

08.01  Veerle Heeren (CD&V): Mijnheer de 

voorzitter, mijnheer de minister, deze vraag sluit 

misschien wel aan bij de vorige vraag over de 

problematiek van de LOI's. Ik heb mijn vraag 

nogal omstandig uitgeschreven. Wij hebben een 

gelijkaardige vraag gesteld aan uw collega, de 

minister van Onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap. Deze vraag betreft het programma 

van resettlement of hervestiging. 

 

Sinds 2013 is er een formeel engagement om elk 

jaar kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Voor 

de periode 2013-2017 gaat het over ongeveer 

2 400 vluchtelingen. De hervestiging gaat in 


