
CHAMBRE-2E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER-2E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

CRIV 53 COM 260 CRIV 53 COM 260

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

DE BELGIQUE

BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

COMPTE RENDU INTÉGRAL
AVEC

COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT

DES INTERVENTIONS

INTEGRAAL VERSLAG 
MET 

VERTAALD BEKNOPT VERSLAG

VAN DE TOESPRAKEN

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA 

SOCIÉTÉ

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET 

LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING

Mardi Dinsdag

14-06-2011 14-06-2011

Matin Voormiddag



CHAMBRE-2E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER-2E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie

PS Parti Socialiste

MR Mouvement réformateur

CD&V Christen-Democratisch en Vlaams

sp.a socialistische partij anders

Ecolo-Groen! Ecologistes Confédérés pour  l’organisation de luttes originales – Groen!

Open Vld Open Vlaamse Liberalen en Democraten

VB Vlaams Belang

cdH centre démocrate Humaniste

LDD Lijst Dedecker

INDEP-ONAFH Indépendant - Onafhankelijk

Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties :

DOC 53 0000/000 Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n° de 
base et du n° consécutif

DOC 53 0000/000 Parlementair stuk van de 53e zittingsperiode + basisnummer en 
volgnummer 

QRVA Questions et Réponses écrites QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden

CRIV Version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte) CRIV Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)

CRABV Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV Beknopt Verslag (blauwe kaft)

CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit 
des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en 
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met 
de bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige  kaft)

PLEN Séance plénière PLEN Plenum

COM Réunion de commission COM Commissievergadering

MOT Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) MOT Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
e-mail : publications@lachambre.be

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :

Natieplein 2
1008 Brussel

Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74

www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be



CRIV 53 COM 260 14/06/2011

CHAMBRE-2E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER-2E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

i

SOMMAIRE INHOUD

Questions jointes de 1 Samengevoegde vragen van 1
- Mme Rita De Bont 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 "le refus des banques 
d'appliquer la loi sur les loyers" (n° 5041)

1 - mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris 
voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast 
met Maatschappelijke Integratie, over "de 
weigering van de banken om de huurwet toe te 
passen" (nr. 5041)

1

- Mme Reinilde Van Moer 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 loi sur les loyers de 
2007" (n° 5044)

1 - mevrouw Reinilde Van Moer aan de 
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
belast met Maatschappelijke Integratie, over "de 
huurwet van 2007" (nr. 5044)

1

Orateurs: Rita De Bont, Reinilde Van Moer, 
Philippe Courard, secrétaire d'État à 
l'Intégration sociale et à la Lutte contre la 
pauvreté

Sprekers: Rita De Bont, Reinilde Van Moer, 
Philippe Courard, staatssecretaris voor 
Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding

Questions jointes de 3 Samengevoegde vragen van 3
- Mme Sarah Smeyers 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 situation actuelle dans 
le centre d'accueil pour demandeurs d'asile 
d'Arendonk" (n° 4606)

3 - mevrouw Sarah Smeyers aan de 
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
belast met Maatschappelijke Integratie, over "de 
huidige situatie in het asielcentrum te Arendonk" 
(nr. 4606)

3

- Mme Sarah Smeyers 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 "l'avenir du centre 
d'accueil pour demandeurs d'asile d'Arendonk" 
(n° 4608)

3 - mevrouw Sarah Smeyers aan de 
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
belast met Maatschappelijke Integratie, over "de 
toekomst van het asielcentrum te Arendonk" 
(nr. 4608)

3

Orateurs: Sarah Smeyers, Philippe Courard, 
secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la 
Lutte contre la pauvreté

Sprekers: Sarah Smeyers, Philippe Courard, 
staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding





CRIV 53 COM 260 14/06/2011

CHAMBRE-2E SESSION DE LA  53E LÉGISLATURE 2010 2011 KAMER-2E ZITTING VAN DE 53E ZITTINGSPERIODE

1

COMMISSION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU 
RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

COMMISSIE VOOR DE 
VOLKSGEZONDHEID, HET

LEEFMILIEU EN DE 
MAATSCHAPPELIJKE 

HERNIEUWING

du

MARDI 14 JUIN 2011

Matin

______

van

DINSDAG 14 JUNI 2011

Voormiddag

______

De behandeling van de vragen en interpellaties vangt aan om 10.52 uur. De vergadering wordt voorgezeten 
door de heer Hans Bonte.
Le développement des questions et interpellations commence à 10.52 heures. La réunion est présidée par 
M. Hans Bonte.

De voorzitter: Vraag nr. 4774 van mevrouw Ponthier is uitgesteld. Le président: La question n° 4774 
de Mme Ponthier est reportée. 

01 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Rita De Bont aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, over "de weigering van de banken om de huurwet toe te passen" 
(nr. 5041)
- mevrouw Reinilde Van Moer aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, over "de huurwet van 2007" (nr. 5044)
01 Questions jointes de
- Mme Rita De Bont 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 "le refus 
des banques d'appliquer la loi sur les loyers" (n° 5041)
- Mme Reinilde Van Moer 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 loi sur les loyers de 2007" (n° 5044)

01.01  Rita De Bont (VB): Mijnheer de staatssecretaris, voor armen 
blijft het moeilijk een woning te huren, daar zij ondanks de huurwet 
van 2007 nog altijd moeilijk aan de vereiste van de huurwaarworg 
kunnen voldoen. Zij lopen het risico geweigerd te worden als huurder 
indien zij daarvoor een beroep moeten doen op het OCMW.

In de huurwet is er een oplossing gevonden door daarvoor de banken 
in te schakelen, maar de meeste banken passen allerlei trucs toe om 
te kunnen verzaken aan de verplichting een renteloze bankgarantie te 
verstrekken. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede stelt daarom 
voor dat het maximumbedrag dat de banken als dossierkosten 
kunnen aanrekenen, beperkt wordt en dat er een centraal 
waarborgfonds wordt opgericht.

Mijnheer de staatssecretaris, wat vindt u van het voorstel van het 
Steunpunt tot bestrijding van armoede? Hebt u ter zake al contact 

01.01 Rita De Bont (VB): Pour 
que les pauvres puissent eux 
aussi payer leur garantie locative, 
la loi sur les baux à loyer contraint 
les banques à constituer pour 
cette catégorie de clients une 
garantie bancaire sans intérêts. 
Toutefois, en recourant à toutes 
sortes de tours de passe-passe, 
les banques s’arrangent pour 
échapper à cette obligation. Dans 
ce contexte, le Service de lutte 
contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale propose que le 
montant pouvant être réclamé au 
titre de frais de dossier soit 
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genomen met uw collega’s? Blijkbaar zijn er verschillende collega’s 
betrokken bij het dossier. Hierover zijn al eerder parlementaire vragen 
gesteld, maar ik heb de indruk dat wij van het kastje naar de muur 
gestuurd worden als wij er vragen over stellen. Is de regering zinnens 
iets te ondernemen om het huren van een woning door armen te 
vergemakkelijken? Is het volgens u voor een regering in lopende 
zaken mogelijk de nodige maatregelen te nemen?

plafonné et qu’il soit procédé à la 
création d’un fonds central de 
garantie locative.

Quelle est l’attitude du secrétaire 
d’État face à cette proposition? Le 
gouvernement en affaires 
courantes est-il disposé à prendre 
les mesures nécessaires pour 
faciliter, pour les personnes en 
situation de précarité, la location 
d’un logement? A-t-il les 
compétences qui lui permettraient 
de prendre des mesures en ce 
sens?

01.02  Reinilde Van Moer (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, een 
groot deel van mijn vraag is reeds door mevrouw De Bont te berde 
gebracht. Ik zal mij toespitsen op een punt dat nog niet aan bod is 
gekomen, namelijk het neutrale meldingsformulier, waarop de 
verhuurder niet kan zien door wie de huurwaarborg wordt 
voorgeschoten. Die mogelijkheid had tot doel de huurders die voor 
hun waarborg een beroep doen op het OCMW, een gelijke kans te 
geven tegenover een gewone huurder.

In de praktijk blijkt het gebruik van het neutrale formulier niet 
vanzelfsprekend, waardoor de verhuurders nog steeds afknappen als 
ze zien dat een huurwaarborg wordt voorgeschoten door het OCMW. 
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede klaagt die wantoestanden 
ook aan en vraagt een maximumbedrag voor de dossierkosten te 
hanteren, een centraal waarborgfonds, alsook de afdwingbaarheid 
van het neutrale meldingsformulier.

Ik had graag geweten hoe u tegenover die voorstellen staat. Hoe staat 
het nu met het neutrale meldingsformulier? Moet het niet effectief 
afdwingbaar worden gemaakt om enig effect te sorteren?

Ik dank u voor het antwoord.

01.02 Reinilde Van Moer (N-VA): 
Le Service de lutte contre la 
pauvreté, la précarité et l'exclusion 
sociale préconise non seulement 
une limitation des frais de dossier 
et la création d'un fonds central 
des garanties locatives, mais 
également l'instauration d'une 
mesure permettant de rendre 
contraignant le recours au 
formulaire de notification neutre. 
Ce formulaire ne renseigne pas le 
bailleur sur la personne ou 
l'institution qui verse la garantie. 
Étant donné qu'en pratique, le 
recours à ce système ne paraît 
pas aller de soi, de nombreux 
bailleurs refusent encore de louer 
leur bien à une personne lorsqu'ils 
voient que la garantie a été payée 
par le CPAS.

Le secrétaire d'État va-t-il mettre 
en œuvre les recommandations 
formulées par le Service?

01.03 Staatssecretaris Philippe Courard: Sinds september 2009 
moet een werkgroep de regeling inzake de huurwaarborg evalueren. 
De werkgroep wordt voorgezeten door de minister van Justitie. In die
groep heb ik gepleit voor de oprichting van een centraal 
huurwaarborgfonds. Het zou een universeel fonds moeten worden, 
waarin alle huren worden bijeengebracht.

De huidige maatregelen blijken onvoldoende. Zij sluiten misbruiken 
niet uit. Wij moeten naar een meer structurele oplossing zoals een 
waarborgfonds.

Sinds de val van de regering is de werkgroep jammer genoeg niet 
meer samengeroepen.

01.03 Philippe Courard, 
secrétaire d'État: Un groupe de 
travail présidé par le ministre de la 
Justice s'emploie à évaluer la loi 
sur les baux depuis le mois de 
septembre 2009. J'ai moi-même 
plaidé, au sein de ce groupe de 
travail, pour la création d'un fonds 
central des garanties locatives. 
Les mesures actuelles visant à 
protéger les locataires paraissent 
en effet insuffisantes. Le groupe 
de travail ne s'est hélas plus réuni 
depuis la chute du gouvernement.

01.04  Rita De Bont (VB): Mijnheer de staatssecretaris, uw antwoord 01.04 Rita De Bont (VB): Je suis 
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is wel vrij kort.

Ik ben dankbaar dat u het principe van een centraal 
huurwaarborgfonds steunt. Zoals ik reeds heb gezegd, schijnen uw 
regeringscollega’s niet zoveel belangstelling voor dat fonds te hebben. 
Zij geven ook een ontwijkend antwoord.

Ik betreur dat sinds de val van de regering de werkgroep in kwestie 
niet meer is samengekomen. Het gaat over een beslissing die in de 
vorige legislatuur is genomen. Ze is dus volledig legaal. Het feit dat de 
regering momenteel in lopende of aflopende zaken is, mag geen 
invloed hebben op het werkelijk uitvoeren van beslissingen die in de 
loop van de vorige legislatuur ook door het Parlement zijn gesteund.

Ik zou er dus toch op willen aandringen om in de huidige periode, 
waarin iedereen toch niet aan de onderhandelingstafel zit, de 
werkgroep samen te roepen en die maatregelen in daden om te 
zetten.

heureuse d'apprendre que le 
secrétaire d'État est partisan d'un 
fonds de garantie locative car 
j'obtiens systématiquement une 
réponse évasive de la part de ses 
collègues.

Il est regrettable que le groupe de 
travail ne se réunisse plus. Il s'agit 
en l'espèce d'une décision prise 
sous la précédente législature et 
qui peut parfaitement être mise en 
œuvre par le gouvernement 
actuel. J'insiste pour que le groupe 
de travail soit convoqué à nouveau 
et pour que des mesures soient 
prises.

01.05  Reinilde Van Moer (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik 
begrijp dat er ook over het meldingsformulier nog niets nieuws is 
beslist. De invoering ervan stond nochtans ook in de wet.

Ik vermoed dat een en ander wel lopende zaken zijn. Voornoemd 
formulier was immers al in de wet opgenomen en moet gewoon 
afdwingbaar worden gemaakt.

Ik zou erop willen aandringen om dat zo snel mogelijk te doen. 
Huurders die het al moeilijk hebben om een betaalbare woning te 
kunnen huren, worden immers met een bijkomende moeilijkheid 
geconfronteerd, namelijk dat zij, telkens de huisbaas ziet dat een 
waarborg door het OCMW is gestort, opnieuw in de kou worden gezet 
en een weigering krijgen om de woning te huren.

Het is dus gewoon een sociale maatregel, die zo snel mogelijk moet 
worden ingevoerd, om het huurders iets makkelijker te maken.

01.05 Reinilde Van Moer (N-VA): 
L'instauration du formulaire de 
notification était déjà prévue dans 
la loi sur les loyers mais ce 
formulaire doit simplement être 
rendu obligatoire. J'insiste pour 
que ces mesures sociales soient 
prises le plus rapidement possible.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

02 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, over "de huidige situatie in het asielcentrum te Arendonk" (nr. 4606)
- mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, over "de toekomst van het asielcentrum te Arendonk" (nr. 4608)
02 Questions jointes de
- Mme Sarah Smeyers 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 
situation actuelle dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Arendonk" (n° 4606)
- Mme Sarah Smeyers 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 
"l'avenir du centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Arendonk" (n° 4608)

02.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, mijn vragen betreffen het asielcentrum van Arendonk 
en de huidige situatie daar.

02.01 Sarah Smeyers (N-VA): Le 
centre d’accueil ouvert pour 
demandeurs d’asile d’Arendonk 
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In 2001 werd de vroegere Duitse basis van Arendonk omgebouwd tot 
een open opvangcentrum voor asielzoekers. Inmiddels is dit 1 van de 
19 opvangcentra in België die rechtstreeks door Fedasil worden 
beheerd.

Mijnheer de staatssecretaris, ik wil de volgende vragen stellen. In dit 
opvangcentrum zijn er ongeveer 293 plaatsen voor asielzoekers. 
Momenteel vangt men er ook 28 niet-begeleide buitenlandse 
minderjarigen op. Hoeveel asielzoekers verblijven er op dit moment in 
totaal in het open opvangcentrum van Arendonk?

Hoeveel asielzoekers mogen er wettelijk maximum verblijven? Wat 
gebeurt er als op een dag het maximum een beetje wordt 
overschreden? Welke capaciteit was aanvankelijk voorzien? Hoe is 
dit de voorbije jaren geëvolueerd? Is het de bedoeling de capaciteit 
van dit opvangcentrum nog uit te breiden?

Tegenover het asielcentrum van Arendonk huurt Fedasil een ander 
gebouw waar nog eens 40 personen kunnen verblijven. Vanaf 
wanneer zullen deze plaatsen worden ingenomen? Nu is dat immers 
nog niet het geval.

Kan Fedasil zomaar op de particuliere markt huren? Gebeurt dit op 
eigen initiatief of via een procedure langs een andere federale 
overheidsinstantie? Hoeveel bedraagt de huurprijs per maand? Wie 
betaalt de huur? Is dat de federale overheid of specifiek Fedasil 
Arendonk?

Getuigen lieten al verstaan dat de impact op de gemeente Arendonk 
heel groot is, omdat ze zowel over een asielcentrum als over lokale 
opvanginitiatieven – die gehuurde panden – beschikt. Welke 
gemeenten beschikken nu over een asielcentrum én een lokaal 
opvanginitiatief?

Wordt overwogen om de lokale opvanginitiatieven in een gemeente 
die ook al een asielcentrum uitbaat, om te vormen tot sociale 
woningen? Zijn er al gemeenten die een dergelijk voorstel hebben 
gedaan? Zo ja, in welke mate is hieraan gevolg gegeven?

Hoe verloopt een dergelijke procedure van omschakeling indien lokale 
opvanginitiatieven tot sociale woningen worden omgevormd? Wordt 
dit op federaal niveau of alleen op lokaal niveau beslist?

compte 293 places. Combien de 
demandeurs d’asile y séjournent-
ils actuellement? Quelle est la 
capacité maximum légale et 
qu’advient-il en cas de 
dépassement de ce plafond? 
Comment la capacité effective du 
centre a-t-elle évolué au cours des 
dernières années? La capacité du 
centre sera-t-elle renforcée?

En face du centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile, Fedasil loue 
un bâtiment capable d’héberger 
40 demandeurs d’asile. Quand ces 
places seront-elles occupées? 
Fedasil est-elle habilitée à signer 
des contrats de location sur le 
marché privé? Quelle est la 
procédure à suivre dans ce cas? 
Quel est le coût du loyer et qui en 
assure le paiement? Les charges 
ne deviennent-elles pas trop 
lourdes pour la commune 
d’Arendonk?

Quelles sont les autres communes 
qui disposent à la fois d’un centre 
d’accueil pour demandeurs d’asile 
et d’initiatives locales d’accueil 
(ILA)? Ces ILA ne peuvent-elles 
pas être transformées en 
logements sociaux? Des 
communes proposent-elles de 
telles reconversions et quelle est 
dans ce cas la procédure à 
suivre?

02.02 Staatssecretaris Philippe Courard: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw Smeyers, het centrum heeft een opvangcapaciteit van 
294 bewoners, inclusief 28 niet-begeleide buitenlandse minderjarigen.

Eind april verbleven er exact 294 bewoners in het centrum.

Met de aanbouw van woonunits komt de capaciteit op 302 bedden, de 
twee federale opvanginitiatieven, FOI’s, die ook de door dit centrum 
worden beheerd, niet meegerekend. Het ene ligt in Arendonk en heeft 
38 bedden. Het andere ligt in Turnhout en heeft 41 bedden.

Bij de opening in september 2001 was er een opvangcapaciteit van 
176 bedden. In september 2007 werd een bijkomend gebouw 
geopend, waardoor de capaciteit 210 bedroeg. Vanaf januari 2009 is 

02.02 Philippe Courard, 
secrétaire d'État: Le centre 
d’Arendonk a une capacité 
d’accueil de 294 personnes. 
Toutes les places étaient 
occupées à la fin du mois d’avril. 
La construction d’unités de 
logement élargit cette capacité 
d’accueil à 302 personnes. Deux 
initiatives fédérales d’accueil (IFA) 
à Arendonk et Turnhout disposent 
respectivement de 38 et 41 lits qui 
doivent être ajoutés aux 302 
précités.
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er een capaciteit van 294 bedden. De vergunning hiertoe werd op 
4 december 2008 verleend.

Op de vraag of de capaciteit nog zal stijgen, kan ik alleen meedelen 
dat de regering asiel en opvang permanent in gedachten houdt.

Eventuele bijkomende maatregelen zullen in een globaal kader 
moeten worden bekeken.

Tegenover het open opvangcentrum in Arendonk wordt inderdaad 
een gebouw gehuurd op de private markt.

Dit is een federaal opvanginitiatief, naar analogie van de lokale 
opvanginitiatieven (LOI) beheerd door de gemeenten. Er kunnen 
maximaal 38 bewoners worden opgevangen. Het FOI is operationeel 
sinds 1 juli 2010. Fedasil kan binnen het budgettair en administratief 
kader huurcontracten sluiten. De huurprijs bedraagt 2 500 euro per 
maand. De huur is ten laste van de begroting van Fedasil.

Ik kan u de lijst bezorgen van gemeenten die zowel over een 
asielcentrum als een LOI beschikken. Uiteraard staat het de 
gemeentebesturen vrij om al dan niet LOI-plaatsen te creëren op hun 
grondgebied. OCMW’s kunnen zelf beslissen om hun plaatsen stop te 
zetten. Daarna staat het hun vrij om over een andere bestemming te 
beslissen. U krijgt de lijst met gemeenten. 

À l’automne 2001, lors de son 
inauguration, le centre proposait 
176 places. Un nouveau bâtiment 
a été ouvert en 2007, élargissant 
la capacité d’accueil à 210 places. 
Cette capacité est passée à 294 
en 2009. L’accueil des 
demandeurs d’asile est une 
question suivie en permanence 
par le gouvernement. Une 
éventuelle nouvelle extension sera 
examinée dans un cadre général. 

Fedasil loue effectivement sur le 
marché privé un bâtiment situé en 
face du centre à Arendonk, qui 
accueille une IFA. Celle-ci est 
opérationnelle depuis le 1er juillet 
2010 et ne peut accueillir plus de 
38 personnes. Fedasil est habilité 
à conclure des contrats de location 
dans le cadre budgétaire et 
administratif. Fedasil paie un loyer 
mensuel de 2 500 euros pour cette 
infrastructure.

Je fournirai la liste des communes 
qui abritent un centre d’accueil et 
une ILA. Les administrations 
communales et les CPAS sont 
libres de créer des places ILA ou 
de les supprimer et d’en changer 
l’affectation. 

02.03  Sarah Smeyers (N-VA): Ik dank de staatssecretaris voor zijn 
antwoord. Ik zal de lijst en de cijfers bekijken en er, waar nodig, nog 
een vraag over stellen.

02.03 Sarah Smeyers (N-VA): Je 
consulterai la liste et poserai 
éventuellement une question 
complémentaire.

De voorzitter: Die wordt ook opgenomen in het verslag, veronderstel ik. Nee?

02.04  Sarah Smeyers (N-VA): Ik zal er nog eens een vraag over 
stellen, dan zien jullie dat ook.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Ik heb mevrouw Lanjri verwittigd, maar ze is er niet.
Dan ga ik ervan uit dat haar vraag nr. 5135 wordt uitgesteld.

Le président: Mme Lanjri étant 
absente, je présume que sa 
question n° 5135 est reportée.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 11.09 uur.
La réunion publique de commission est levée à 11.09 heures.


