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COMMISSIE VOOR DE 
VOLKSGEZONDHEID, HET 

LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING 

COMMISSION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU 
RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
van 

 
WOENSDAG 20 NOVEMBER 2002 

 
14:15 uur 

 
______ 

 

 
du 

 
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2002 

 
14:15 heures 

 
______ 

 
 
De vergadering wordt geopend om 14.20 uur door mevrouw Yolande Avontroodt, voorzitter. 
La séance est ouverte à 14.20 heures par Mme Yolande Avontroodt, présidente. 
 
01 Vraag van de heer Guido Tastenhoye aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, 
maatschappelijke Integratie en sociale Economie over "het voornemen van het Antwerps 
stadsbestuur om 'transithuizen voor illegalen' op te richten" (nr. A307) 
01 Question de M. Guido Tastenhoye au vice-premier ministre et ministre du Budget, de 
l'Intégration sociale et de l'Economie sociale sur "l'intention de l'administration communale 
d'Anvers de créer des 'maisons de transit' pour les immigrés en situation illégale" (n° A307) 
 
01.01 Guido Tastenhoye (VLAAMS BLOK): Mevrouw de voorzitter, ik 
zal mijn vraag heel kort houden. 
 
Het stadsbestuur van Antwerpen heeft onlangs beslist om in Antwerpen 
vier gemeentelijke transithuizen voor illegalen op te richten. Twee 
daarvan zouden in de wijk het Kiel komen en twee in het district 
Deurne. De bedoeling is om in deze transithuizen illegalen op te vangen 
die worden aangetroffen in panden die onbewoonbaar worden verklaard 
of in panden die gerenoveerd zouden worden. Deze transithuizen 
zouden beheerd worden door het OCMW van Antwerpen. Dit werd 
bevestigd door de schepen van Integrale Veiligheid, de heer Grootjans, 
tijdens een interpellatie in de gemeenteraad. 
 
Bij mijn weten zijn transithuizen voor illegalen niet in de wet voorzien. 
Er zijn volgens mij drie mogelijkheden om illegalen op te vangen. Dat is, 
ofwel ze onder te brengen in een gesloten centrum voor illegalen in 
afwachting van hun uitzetting, ofwel de onmiddellijke repatriëring, ofwel 
kunnen illegalen een bevel krijgen van de dienst Vreemdelingenzaken 
om het grondgebied te verlaten. Die vierde mogelijkheid, opvang in 
transitcentra beheerd door het OCMW, is mij niet bekend. Het is mij 
wel bekend dat het OCMW lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 
kan organiseren. Men kan daar zelfs subsidies voor krijgen. Als een 
OCMW dat een beetje goed aan boord legt, kunnen ze daar zelfs nog 
een centje aan verdienen. Transithuizen voor illegalen, dat is mij volledig 
onbekend. 
 
Vandaar mijn drie korte vragen, mijnheer de minister. Ten eerste, 
kunnen OCMW’s transithuizen voor illegalen beheren en kunnen ze 
daar eventueel ook subsidies voor krijgen? Ten tweede, is er volgens u 
een wettelijke basis voor het oprichten van dergelijke transithuizen voor 

01.01 Guido Tastenhoye 
(VLAAMS BLOK): L'administration 
communale d'Anvers vient de 
décider de créer quatre maisons de 
transit, dont la gestion incomberait 
au CPAS, destinées à accueillir 
des illégaux découverts dans des 
immeubles insalubres ou à rénover. 
 
Sur le plan légal, il n'existe que 
trois possibilités pour les illégaux : 
l'hébergement en centres fermés, le 
rapatriement immédiat ou un ordre 
de quitter le territoire. 
 
Il peut y avoir certaines initiatives 
locales mais je n'avais jamais 
entendu parler de "maisons de 
transit". 
 
Les CPAS peuvent-ils gérer des 
maisons de transit pour illégaux et 
percevoir des subsides à cet effet? 
 
Ces maisons ont-elles un 
fondement légal? 
 
Dans la négative, le gouvernement 
va-t-il prendre une initiative pour leur 
conférer une base légale? 
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illegalen beheerd door het OCMW? Indien de tweede vraag negatief 
beantwoord wordt, gaat de regering dan eventueel een wetgevend 
initiatief nemen om transithuizen voor illegalen een wettelijke basis te 
geven? 
 

 

01.02 Minister Johan Vande Lanotte: Ik zit toch verveeld met de 
vraag omdat die eigenlijk niet tot mijn bevoegdheid behoort. Wanneer 
men de wet met betrekking tot huisjesmelkerij uitvoert, dan kan het 
gebeuren dat de mensen die men er aantreft en die er dus uit moeten 
verdwijnen, opnieuw moeten worden gehuisvest. Dat is het principe. 
Wanneer het gaat over legale vreemdelingen die nog in de 
asielprocedure zitten of illegale vreemdelingen die nog een beroep 
hebben bij de Raad van State en dus nog recht hebben op financiële 
steun op basis van arresten van vroeger, dan valt de opvang onder de 
verantwoordelijkheid van mijzelf. Dat betekent dus de federale 
opvangcentra of de OCMW’s wanneer zij zijn toegewezen op basis van 
code 207, maar dan wordt daar ook voor betaald. Dat is mijn 
bevoegdheid.  
 
Gaat het over illegale vreemdelingen, dan vallen die onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Ik ben 
daar niet voor bevoegd. Dat betekent dat hij die mensen in een gesloten 
centrum met het oog op repatriëring kan onderbrengen, of het bevel kan 
geven om onmiddellijk het grondgebied te verlaten. Ik heb begrepen dat 
men in Antwerpen transitwoningen heeft die niet door het OCMW 
worden beheerd. Die transitwoningen hebben eigenlijk alles te maken 
met krotverklaringen, woningbrand, krot-op-acties of wat dan ook. Die 
tijdelijke opvang is niet bedoeld specifiek voor illegalen, maar voor 
iedereen die op dat moment een probleem heeft en zo lang de minister 
van Binnenlandse Zaken dus niet heeft kunnen ageren. Zo heb ik dat 
begrepen. Er wordt contact genomen met de politie en met de dienst 
Vreemdelingenzaken. Maar, nog eens, dat moet u vragen aan de 
minister van Binnenlandse Zaken. In elk geval is het niet zo dat het 
OCMW belast zou zijn met deze woningen. Het OCMW van Antwerpen 
heeft geen vraag gekregen van de stad daarover en ook geen initiatief 
genomen met betrekking tot de transitwoningen. Ik denk dus dat het 
eerder een maatregel is van administratieve politie, als ik dat goed kan 
inschatten. Maar, nog eens, wat dat betreft moet ik mij onbevoegd 
verklaren. Als het dus gaat over leeghalen of valt het binnen de 
procedure Raad van State, dan worden die mensen opgevangen of via 
het OCMW als ze nog financiële steun genieten, of in een 
opvangcentrum, een open centrum. Maar voor de rest is dat mijn 
bevoegdheid eigenlijk niet, het is de bevoegdheid van minister 
Duquesne.  
 

01.02 Johan Vande Lanotte , 
ministre: Le relogement d'étrangers 
illégaux ne ressortit pas à ma 
compétence mais à celle du 
ministre de l'Intérieur. Celui-ci peut 
les héberger dans un centre fermé 
ou leur donner un ordre de quitter le 
territoire. 
 
A Anvers, il existerait des maisons 
de transit qui offrent un accueil 
temporaire mais ne sont pas 
spécifiquement réservées aux 
illégaux et ne sont pas gérées par 
le CPAS. 
 
Des contacts ont été pris avec la 
police et l'Office des étrangers. Il 
me semble qu'il s'agit d'une mesure 
de police administrative et non 
d'une mission du CPAS. 
 

01.03 Guido Tastenhoye (VLAAMS BLOK): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de minister, mijn laatste vraag hebt u niet beantwoord. Zijn er 
bij uw weten plannen in de maak om dergelijke transithuizen in de 
toekomst een wettelijke basis te geven zodat het mogelijk wordt dat die 
worden opgericht en beheerd door het OCMW? 
 

01.03 Guido Tastenhoye 
(VLAAMS BLOK): Vous n'avez pas 
répondu à ma dernière question. 
 

01.04 Minister Johan Vande Lanotte: (…) 
 

 

Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 14.27 uur. 
La réunion publique de commission est levée à 14.27 heures. 
  
 




