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______
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Voormiddag

______

De vergadering wordt geopend om 10.16 uur en voorgezeten door de heer Siegfried Bracke.
La séance est ouverte à 10.16 heures et présidée par M. Siegfried Bracke.

De voorzitter: De staatssecretaris heeft laten weten dat hij graag tegen de middag het pand wil verlaten. 
Wij zullen hem uiteraard de mogelijkheid daartoe geven.

Bijgevolg stel ik voor beknopt te zijn en snel aan te vangen met de samengevoegde vragen van de heer 
Francken.

Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik wil u vragen of het 
mogelijk is al mijn vragen over het open terugkeercentrum samen te 
voegen. Eigenlijk is het één groot pakket.

U weet dat ik een nota van de Ministerraad in handen heb gekregen, 
en nog andere informatie, waarna ik nieuwe vragen heb ingediend 
over hetzelfde onderwerp. Volgens mij zijn dat de belangrijkste 
elementen, dus zou ik graag daarop een antwoord krijgen, terwijl mijn 
vragen van enkele weken geleden dan vervallen vermits ik de 
antwoorden daarop inmiddels al heb kunnen lezen. Ik wil hier niet in 
herhaling vallen, dat heeft geen zin.

De voorzitter: Dat lijkt mij een verstandige werkwijze.

Theo Francken (N-VA): Voor alle duidelijkheid, het gaat vooral om 
mijn vraag over het vernietigende advies van de inspecteur van 
Financiën inzake het nieuwe open terugkeercentrum en mijn vraag 
over Sint-Pieters-Leeuw en Leuven als mogelijke locaties.

Ik wil aan de staatssecretaris een aantal vragen stellen over het open 
terugkeercentrum dat hij op 27 juni heeft aangekondigd.

Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw Temmerman heeft 
hierover ook vragen ingediend.

Theo Francken (N-VA): Mevrouw Temmerman is in de commissie 
voor de Volksgezondheid.

Staatssecretaris Melchior Wathelet: Misschien kunt u beginnen met 
een andere vraag?

Theo Francken (N-VA): Mij maakt het niet uit.
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Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mevrouw Temmerman heeft 
eveneens een vraag over het open terugkeercentrum.

Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, wat stelt u voor? Ik 
heb immers niet te beslissen.

De voorzitter: Wij zullen dan overgaan tot de andere vragen.

Theo Francken (N-VA): Dat is perfect.

Dan stel ik voor om te beginnen met de vraag over het extra gesloten 
centrum voor illegale criminelen. Ik beschik hier niet meteen over de 
meest recente versie van de agenda, maar die vraag valt onder punt 
11 en draagt het nummer 6147. Dat is volgens mij de eerstvolgende 
vraag die ik mag stellen.

De voorzitter: Oké, dat is goed.

01 Vraag van de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het extra gesloten 
centrum voor illegale criminelen" (nr. 6147)
01 Question de M. Theo Francken au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, 
à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le centre fermé supplémentaire 
pour les délinquants clandestins" (n° 6147)

01.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, in een dubbelinterview dat wij samen voor De 
Standaard hebben mogen laten afnemen en waaraan ik heel veel 
plezier heb beleefd, kondigde u nieuwe plannen aan voor een nieuw, 
extra gesloten centrum voor illegale criminelen.

Mijn vragen over deze materie zijn de volgende.

Ik zou graag wat meer informatie over dat extra gesloten centrum 
krijgen. U sprak, indien ik mij niet vergis, toen over in totaal een 
zeventigtal of een veertigtal plaatsen. Ik weet het niet meer uit het 
hoofd. Waar zal het bewuste centrum precies worden geopend? 
Wanneer zal het precies worden geopend? Hoeveel plaatsen zal het 
centrum beschikbaar stellen? Voor wie precies zal het plaatsen ter 
beschikking stellen?

Mijnheer de staatssecretaris, in de perceptie leeft het idee dat de 
plannen er zijn gekomen naar aanleiding van een voorstel van Patrick 
Janssens om een dergelijk centrum te openen. Ik kan mij echter niet 
van de indruk ontdoen dat de plannen al veel langer moeten zijn 
geïnitieerd en dat een en ander dus helemaal niets met Patrick 
Janssens te maken heeft. Ik heb dus de indruk dat het een idee was 
waarmee u al veel langer bezig bent.

Wie zal het centrum beheren? Ik neem aan dat het de Dienst 
Vreemdelingenzaken zal zijn. Wie zal het centrum uitbaten?

Hoeveel personeelsleden zullen in het genoemde, eerste centrum 
werken? Uit welke functies zal het personeelsbestand van het 
centrum in kwestie bestaan: sociale assistenten, bewakingsagenten 
en andere functies? Graag kreeg ik een oplijsting per functie van het 
aantal personeelsleden.

01.01  Theo Francken (N-VA): Le 
secrétaire d'État a récemment 
communiqué lors d'une interview 
les projets concrets pour la 
création d'un nouveau centre 
fermé pour les délinquants 
clandestins.

Où sera-t-il situé exactement? 
Quand sera-t-il opérationnel? 
Combien de places seront-elles 
disponibles? Pour qui plus 
précisément?

J'ai également le sentiment que le 
secrétaire d'État y réfléchit depuis 
très longtemps déjà et qu'il n'y a 
donc aucun rapport avec la 
proposition de Patrick Janssens.

Qui exploitera le centre? Quel sera 
l'effectif? Quelles fonctions sont 
prévues? Pouvez-vous me 
transmettre une liste du nombre 
de membres du personnel par 
fonction? Pouvez-vous me fournir 
une estimation du coût de ce 
centre?
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Hebt u een schatting van de kostprijs van het centrum? Kan u ter 
zake meer informatie geven?

01.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer Francken, ik zal voortaan twijfelen alvorens een interview 
met u af te leggen omdat u daarna meer vragen stelt dan ik 
antwoorden heb gegeven tijdens het interview.

Tijdens het interview heb ik ter kennis gegeven dat ik voorstander ben 
van een gesloten centrum voor personen zonder verblijf, met een 
moeilijk profiel. Deze personen veroorzaken in de huidige centra 
soms problemen. Het zou daarom aangewezen kunnen zijn om 
hiervoor een specifiek centrum op te richten. Zodoende garandeert 
men de veiligheid van het personeel en van de andere inwoners.

Alvorens een nieuw centrum te openen, moeten er echter 
besprekingen plaatsvinden binnen de regering. Tijdens de lopende 
zaken en de regeringsonderhandelingen zal ik dit project zeker 
steunen, maar het zal hoogstwaarschijnlijk door een volgende 
regering worden uitgevoerd.

Ik deel u ook mee dat de nota van DVZ klaar is. Ik had DVZ om een 
nota gevraagd voor een project. Ik heb ook al de administratieve 
adviezen om dit dossier klaar te maken voor een regering, maar om 
dit te realiseren heeft men natuurlijk een regering met volheid van 
bevoegdheden nodig die regeringsonderhandelingen kan voeren.

01.02  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: J’ai déclaré dans 
l’interview que j’étais favorable à 
un centre fermé pour des 
personnes sans résidence 
présentant un profil difficile. Un 
centre spécial pour ces personnes 
pourrait utilement être créé afin de 
garantir la sécurité du personnel et 
des autres résidents. Pareille
décision nécessite toutefois une 
discussion au sein du 
gouvernement. J’ai la ferme 
intention de soutenir ce projet, 
même si sa concrétisation 
incombera probablement au 
prochain gouvernement. Une note 
de l’Office des Étrangers relative à 
ce projet est prête et je dispose 
déjà des avis administratifs afin de 
préparer le dossier pour un futur 
gouvernement. 

01.03  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank 
u voor het antwoord.

Als u daarmee uitpakt in een interview kan ik alleen maar vragen 
stellen en meer informatie proberen in te winnen. Het heeft ook in het 
groot in De Standaard gestaan, op de voorpagina in de weekendeditie 
zelfs.

Ik heb mij natuurlijk ook geïnformeerd en er blijft toch wat 
onduidelijkheid bestaan. Het is duidelijk een persoonlijk voorstel, maar 
er is geen enkele steun of bespreking in de regering geweest om dit 
te doen.

Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat u altijd hebt gezegd dat een 
open centrum ook uw idee was. Uiteindelijk hebt u dat toch 
binnengehaald, na verloop van tijd, na wat gebikkel met uw collega 
Courard. Het zal er nu toch komen, maar daarover zullen wij het 
straks nog hebben.

01.03  Theo Francken (N-VA): Il 
s'agit d'une proposition 
personnelle, mais d'après mes 
informations, cette piste n'a pas 
encore été débattue au sein du 
gouvernement et ne bénéficie pas 
encore du soutien de ce dernier.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

02 Question de M. Denis Ducarme au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, 
à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les actions concrètes menées 
dans le cadre de l'expulsion des illégaux" (n° 5951)
02 Vraag van de heer Denis Ducarme aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de concrete acties met 
het oog op de uitzetting van illegalen" (nr. 5951)

02.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le président, monsieur le 
secrétaire d'État, je souhaiterais vous entendre à propos des actions 

02.01  Denis Ducarme (MR): In 
2010 en tijdens het eerste 
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menées par vos services concernant des expulsions d'illégaux 
présents sur le territoire belge et qui ont reçu un ordre de quitter le 
territoire en 2010 et au cours du premier semestre 2011. En effet, des 
informations parues dans la presse font apparaître que seuls 15 % 
des illégaux non européens ayant reçu un ordre de quitter le territoire 
dans les cinq jours ont effectivement quitté la Belgique.

Précisément, en 2010, sur 28 196 étrangers non européens – et vous 
me confirmerez ces chiffres qui émanent de médias qui sont 
évidemment de qualité –, seulement 4 413 auraient bien quitté la 
Belgique. Autrement dit, une proportion extrêmement importante de 
personnes ayant reçu un avis d'expulsion seraient restées. Pouvez-
vous me le confirmer? 

Si ces chiffres sont exacts, nous devons constater que nous pouvons 
certes recenser ces illégaux non européens devant quitter le territoire 
dans les cinq jours, mais qu'il nous est impossible de garantir le 
respect des décisions prises à leur encontre. C'est problématique!

Pouvez-vous, par conséquent, expliquer au parlement de quelle façon 
le recensement est organisé et détailler les mesures qui sont prises à 
l'encontre des 85 % d'illégaux qui ne respectent pas l'ordre de quitter 
la Belgique? Combien d'entre eux se trouvent-ils toujours sur notre 
territoire? 

En outre, pouvez-vous me communiquer le nombre d'ordres de quitter 
le territoire dans les 5 jours qui ont été délivrés durant le premier 
semestre 2011 ainsi que le nombre de départs au cours de cette 
même période?

semester van 2011 ontvingen een 
aantal illegalen die in België 
verbleven een bevel om het 
grondgebied te verlaten. Volgens 
de pers zou amper 15 procent van 
hen daaraan gevolg hebben 
gegeven. 

Heel wat mensen die een 
uitwijzingsbevel hebben gekregen, 
zouden dus in het land gebleven 
zijn. Kunt u dat bevestigen? 
Kunnen we er dan niet voor 
zorgen dat de beslissingen ook 
worden uitgevoerd?

Hoe worden die cijfers precies 
geregistreerd? Welke maatregelen 
worden er genomen ten aanzien 
van de 85 procent illegalen die het 
uitwijzingsbevel niet naleven? 
Hoeveel mensen in die situatie 
verblijven er nog op ons 
grondgebied? Hoeveel 
uitwijzingsbevelen werden er in de 
eerste helft van 2011 
uitgevaardigd en hoeveel 
personen zijn er in diezelfde 
periode vertrokken? 

02.02  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Monsieur Ducarme, j'ai 
l'honneur de vous communiquer les informations suivantes. En 2010, 
30 638 ordres de quitter le territoire ont été rédigés au total et 8 780 
départs contrôlés ont été enregistrés. En outre, un nombre 
indéterminé de personnes ont quitté le pays sans en informer les 
autorités.

Les chiffres que vous citez sont fournis par le Réseau européen des 
migrations. Ces chiffres concernent uniquement des ressortissants de 
pays tiers. Les Bulgares et les Roumains n'y sont donc pas inclus. Le 
Réseau européen des migrations n'y inclut pas non plus les 
personnes refoulées à la frontière. Ces chiffres ne portent pas non 
plus sur les ressortissants de pays tiers transférés par un État 
membre vers un autre État membre sur la base du règlement Dublin. 
Il y a donc plus de retours que les 15 % recensés par le Réseau 
européen des migrations.

Il m'est impossible de vous fournir le chiffre provisoire de 2011. Ces 
chiffres ne sont collectés qu'une seule fois par an, étant donné que 
cette activité exige beaucoup de temps. 

Dans le cadre du projet Sefor, une base de données est mise au point 
actuellement. Elle permettra de quantifier le nombre de personnes 
ayant reçu un ordre de quitter le territoire. Lorsque la base de 
données créée dans le cadre du projet Sefor sera opérationnelle, il 
nous sera possible de fournir des chiffres corrects à tout moment de 
l'année.

02.02  Staatssecretaris Melchior 
Wathelet: In 2010 werden er 
30 600 bevelen om het 
grondgebied te verlaten 
uitgevaardigd en hebben er 
8 700 personen het land verlaten 
van wie het vertrek werd 
geregistreerd. Heel wat mensen 
hebben ons land ook verlaten 
zonder de overheid daarover in te 
lichten. Uw cijfers zijn afkomstig 
van het Europees migratienetwerk 
en hebben uitsluitend betrekking 
op derdelanders. Zijn dus niet 
inbegrepen: Bulgaren, Roemenen, 
personen die naar de grens 
worden teruggeleid en burgers die 
op grond van de 
Dublinverordening door een 
lidstaat naar een andere worden 
overgebracht. 

Voor 2011 kan ik u geen cijfers 
meedelen omdat ze nog niet 
beschikbaar zijn. In het kader van 
het Sefor-project zal er een 
gegevensbank worden aangelegd 
waarin het aantal personen dat 
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Enfin, permettez-moi de souligner également l'existence de plusieurs 
projets en cours, en vue d'optimiser la politique d'éloignement: le 
projet Sefor; la circulaire de juin 2011 qui informe et accentue la 
collaboration avec les autorités locales notamment; le projet de pré-
identification qui permet d'identifier les personnes en séjour illégal 
avant leur interception, afin de réduire à un minimum leur séjour dans 
le centre fermé et accroître la capacité des centres; la création d'un 
centre ouvert de retour – on en reparlera – et la création du centre 
fermé pour les personnes ne respectant pas les règles des centres 
fermés réguliers. Le projet est disponible et finalisé. Il doit encore être 
discuté au cours des négociations gouvernementales qui, je l'espère, 
pourront aboutir le plus rapidement possible.

Des négociations et des concertations auront également lieu avec les 
ambassades. De plus, des missions seront organisées avec les pays 
d'origine, en vue d'accentuer la politique préventive et faire en sorte 
d'obtenir les titres de voyage et les accords de réadmission avec les 
pays concernés de la manière la plus optimale possible.

Dernier élément: le nombre d'ordres de quitter le territoire est plus 
important que le nombre de personnes concernées. En effet, il n'est 
pas rare qu'une personne reçoive plusieurs ordres de quitter le 
territoire.

een bevel om het grondgebied te 
verlaten heeft ontvangen, zal 
worden bijgehouden. Zodra die 
gegevensbank operationeel is, 
zullen we op elk ogenblik van het 
jaar cijfers kunnen meedelen.

Naast de circulaire van juni 2011, 
waarin het accent ligt op de 
samenwerking met de lokale 
besturen, is er voorzien in de 
identificatie van illegalen voordat 
ze worden onderschept, en in de 
oprichting van een open 
terugkeercentrum en van een 
gesloten centrum voor wie zich 
niet aan de regels van de reguliere 
centra houdt. Het ontwerp dient 
nog te worden besproken door de 
regering. Er zal overleg worden 
gepleegd met de ambassades en 
er zullen missies naar de 
herkomstlanden worden 
georganiseerd, om het preventief 
beleid in praktijk te brengen en om 
zo doeltreffend mogelijke 
afspraken te maken over 
reisdocumenten en terugname-
overeenkomsten.

Daarnaast ligt het aantal 
uitwijzingsbevelen hoger dan het 
aantal betrokken personen. Het 
komt namelijk regelmatig voor dat 
een persoon meerdere 
bevelschriften ontvangt. 

02.03  Denis Ducarme (MR): C'est une précision importante, 
monsieur le secrétaire d'État. Vous conviendrez néanmoins qu'il est 
difficile d'y voir clair. Vous m'avez donné d'autres chiffres et je vous 
remercie d'avoir communiqué au parlement des chiffres plus précis 
que ceux publiés dans la presse. Vous avez mentionné une 
proportion de 30 000 ordres de quitter le territoire, qui auraient été 
délivrés en 2010. Parmi ceux-ci, vous ne pouvez m'indiquer les ordres 
de quitter le territoire qui auraient été délivrés à deux ou trois reprises. 

Dès lors, nous ignorons toujours actuellement ce qu'il en est 
véritablement de notre capacité à appliquer la loi par rapport à ces 
retours obligatoires. Vous avez évoqué le projet Sefor et les moyens 
qui devaient être concentrés en vue de nous donner la possibilité 
d'appliquer la loi dans notre pays et de rendre ces ordres de quitter le 
territoire effectifs. 

Il est essentiel d'œuvrer le plus rapidement possible en la matière 
avec toute l'humanité requise. Mais je vous annonce, dès à présent, 
que nous prendrons, au niveau du groupe MR, une initiative au plan 
parlementaire pour rendre ces ordres de quitter le territoire plus 
effectifs et voir enfin la loi pleinement appliquée à ce sujet.

02.03  Denis Ducarme (MR): Dat 
is een belangrijke verduidelijking, 
maar het is moeilijk om door de 
bomen het bos te zien. Ik dank u 
voor de cijfers die u hebt gegeven. 
Ze zijn preciezer dan die welke in 
de pers zijn verschenen. U 
vermeldde dat er in 2010
30 000 uitwijzingsbevelen werden 
afgegeven. Hoeveel daarvan 
werden er meerdere keren 
afgegeven?

Wij weten nog altijd niet in welke 
mate wij met betrekking tot de 
verplichte terugkeer de wet 
kunnen toepassen. Wij zullen een 
voorstel indienen om de afgifte
van uitwijzingsbevelen effectiever 
te maken. De wet moet ten volle 
worden toegepast.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Samengevoegde vragen van
- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor 
Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het nieuwe terugkeercentrum voor 
asielzoekers" (nr. 5875)
- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met 
Maatschappelijke Integratie, over "het nieuwe terugkeercentrum voor asielzoekers" (nr. 5876)
- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor 
Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het open terugkeercentrum" (nr. 6158)
- mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, 
voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het nieuwe terugkeercentrum" 
(nr. 6351)
- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor 
Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "Sint-Pieters-Leeuw of Leuven als 
mogelijke locaties voor het nieuwe open terugkeercentrum" (nr. 6410)
- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor 
Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het vernietigende advies van de 
inspecteur van Financiën met betrekking tot het nieuwe open terugkeercentrum" (nr. 6411)
03 Questions jointes de
- M. Theo Francken au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique 
des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le nouveau centre de retour pour 
demandeurs d'asile" (n° 5875)
- M. Theo Francken 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 
nouveau centre de retour pour demandeurs d'asile" (n° 5876)
- M. Theo Francken au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique 
des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le centre de retour ouvert" (n° 6158)
- Mme Karin Temmerman au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le nouveau centre de retour" 
(n° 6351)
- M. Theo Francken au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique 
des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "Sint-Pieters-Leeuw ou Louvain, lieux 
d'implantation éventuels du nouveau centre de retour ouvert" (n° 6410)
- M. Theo Francken au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique 
des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "l'avis accablant de l'inspecteur des Finances 
à propos du nouveau centre de retour ouvert" (n° 6411)

03.01  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, u hebt in 
verband met het open terugkeercentrum aan het langste einde 
getrokken. Immers, niet Fedasil, die eigenlijk logischerwijze bevoegd 
is voor vrijwillige terugkeer, maar u met de Dienst 
Vreemdelingenzaken hebt de regiefunctie over het centrum voor 
vrijwillige terugkeer, wat het uiteindelijk is.

U hebt dat dossier geagendeerd op de Ministerraad van 
16 september. Ik heb daarop de hand kunnen leggen. Ik moet zeggen 
dat het een ontluisterend document is. U hebt de bedoeling om dat 
terugkeercentrum op 1 november te openen. 

Volgens mijn informatie zou het in Sint-Pieters-Leeuw komen of in 
Leuven. In Leuven zou het gaan om een oud hotel waarvan de 
eigenaar zijn activiteiten wil stopzetten en het dus graag wil verkopen 
of verhuren.

03.01  Theo Francken (N-VA): En 
ce qui concerne le centre de retour 
ouvert, le secrétaire d’État a eu le 
dessus.

Bien qu’il s’agisse d’un centre 
destiné aux retours volontaires, 
c’est l’Office des Étrangers, et 
donc le secrétaire d’État, qui en 
assurera la régie, et non Fedasil, 
qui est pourtant l’organe 
compétent en matière de retour 
volontaire.

Le dossier dont il a été question au 
Conseil des ministres du 
16 septembre constitue un 
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In Sint-Pieters-Leeuw gaat het over een leegstaand rusthuis dat werd 
afgekeurd op het vlak van de brandveiligheid in de wijk 
Negenmanneke, vlakbij de grens van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Daar wenst men blijkbaar de uitgeprocedeerde asielzoekers 
voor 30 dagen in onder te brengen met het oog op de terugkeer naar 
het land van herkomst.

Mijnheer de staatssecretaris, ik lees in de nota aan de Ministerraad, 
die u hebt geïnitieerd, dat u 4,87 miljoen euro vraagt voor 
100 plaatsen. Ik lees anderzijds in de krant de verklaring van de 
burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw dat het voor de locatie Sint-
Pieters-Leeuw blijkbaar gaat over slechts 85 plaatsen. Gaat het nu 
over 100 of over 85 plaatsen?

U zou ook 66 fulltime equivalenten personeel vragen, volgens de 
nota. De inspecteur-generaal van Financiën, de heer Cadiat – ik denk 
dat het een Franstalige is – noemt dat buiten alle proporties, 
“totalement disproportionné”, en heeft vooral vragen bij de 
14 chauffeurs die u wenst aan te werven. Ik citeer hem: “Cela devient 
une agence de voyage ou quoi?"

De inspecteur van Financiën is zeer cynisch in zijn advies. U vraagt 
twee adjuncten van de directeur: “Pourquoi deux?” U vraagt de 
aankoop van twee minibusjes. “Je suppose qu’on ne va pas leur faire 
visiter la Belgique.”

Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn niet de woorden van een Vlaams 
Belanger, dat zijn de woorden van de inspecteur-generaal van 
Financiën, die reeds jaar en dag bezig is met het migratiecontentieux. 
U vraagt een fulltime informaticus. Het is hem echt een doorn in het 
oog.

Mijnheer de staatssecretaris, als ik goed geïnformeerd ben, heeft de 
Ministerraad op uw vraag dat vernietigende advies van de IF blijkbaar 
volledig overruled, zodat men de maatregel toch neemt en men nog 
zal bekijken op welke locatie het centrum komt.

Mijnheer de staatssecretaris, ik heb begrepen dat er enigszins een 
politiek probleempje is met de locatie Sint-Pieters-Leeuw.

In Sint-Pieters-Leeuw is er een CD&V-burgemeester, mevrouw Lieve 
Vanlinthout. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Mevrouw Vanlinthout, die bij CD&V op de bovenste plank ligt, wil 
helemaal geen asielcentrum of terugkeercentrum in haar gemeente. 
Ze heeft vrijdag ook een persconferentie gegeven, die in allerijl om 
halfzes bij elkaar werd geroepen, om duidelijk te maken dat er, wat 
haar betreft, geen komt. Blijkbaar hebt u morgen daarover een 
overleg, als ik haar mag geloven. Morgen zou er overleg zijn bij de 
premier, samen met mensen van uw kabinet en het kabinet van 
staatssecretaris Courard, om te bekijken waar het centrum moet 
komen.

Over Leuven is er niet veel commotie ontstaan omdat, volgens mij, 
Louis Tobback en Carl Devlies het wel in de hand hebben. Carl 
Devlies heeft direct een poot in de regering en hij zal ervoor zorgen 
dat het niet in Leuven komt. Ik maak er mij bijzonder weinig zorgen 
over dat het bij ons zou komen.

document déconcertant. Le 
secrétaire d’État veut ouvrir le 
centre de retour le 1er novembre 
prochain. Selon mes informations, 
deux sites sont envisagés: Louvain 
et Sint-Pieters-Leeuw.

À Louvain, il s’agit d’un hôtel ou 
d’un ancien hôtel, tandis qu’à Sint-
Pieters-Leeuw, il s’agit d’un 
immeuble situé dans le quartier 
Negenmanneke et qui a été fermé 
pour sécurité incendie insuffisante.

Dans la note du secrétaire d’État 
au Conseil des ministres, il est 
question de 4,87 millions d’euros 
pour 100 places, alors que dans 
les médias, le bourgmestre de 
Sint-Pieters-Leeuw parle de 
seulement 85 places. Quel est le 
nombre précis de places prévues 
dans ce centre?

Toujours selon cette note, le 
secrétaire d’État réclamerait un 
personnel composé de 
66 équivalents temps plein. 
L’inspecteur général des Finances 
trouve cette demande totalement 
disproportionnée. Dans son avis, il 
remet notamment en question le 
nombre de chauffeurs, les deux 
adjoints du directeur, les minibus 
et l’informaticien à  temps plein.

Si je suis bien informé, à la 
demande du secrétaire d’État, le 
Conseil des ministres a 
complètement ignoré cet avis 
négatif.

J’ai compris par ailleurs que le site 
de Sint-Pieters-Leeuw posait un 
petit problème politique.

La bourgmestre CD&V de Sint-
Pieters-Leeuw ne veut absolument 
pas de centre pour demandeurs 
d’asile ou de centre de retour dans 
sa commune.

Le Brabant flamand assume 
d’ailleurs largement sa part en 
matière de centres fermés. On 
peut aussi parfaitement aménager 
un centre de retour ouvert pour 
demandeurs d’asile dans le 
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Mijnheer de staatssecretaris, in Vlaams-Brabant is er al het 
centrum 127 in Zaventem en 127bis in Steenokkerzeel. Er is ook het 
INAD-centrum op de luchthaven. Qua gesloten centra doet Vlaams-
Brabant volgens mij ons part. Binnenkort gaat ook Caricole open. 
Daarover zullen wij het straks nog even hebben. Het centrum moet 
dicht bij de luchthaven zijn. Maar volgens Google maps is La Hulpe,
bijvoorbeeld, dichter bij de Zaventemse luchthaven dan Sint-Pieters-
Leeuw. Dat scheelt vijf kilometer. De afstand is blijkbaar dus niet echt 
het probleem. U kunt in Waals-Brabant, in uw kieskring, waar u cdH-
kandidaten hebt, perfect een open terugkeercentrum voor 
asielzoekers plaatsen. De provincie Vlaams-Brabant doet haar part.

Ik wil er ook even op wijzen dat de inspecteur van Financiën in zijn 
advies ook duidelijk zegt dat het centrum misschien in Brussel moet 
komen, aangezien er dan geen problemen rijzen, al zeker niet met de 
taalwetgeving. U zult dat ongetwijfeld ook gelezen hebben.

Waarom en met welke motivatie legt de Ministerraad het 
vernietigende advies in verband met het budget van de IF naast zich? 
Waarom zijn er volgens u 14 chauffeurs, twee adjunct-directeurs, 
twee minibusjes en een fulltime informaticus nodig? Hoeveel van de 
4,87 miljoen euro is recurrent budget? Vanwaar komt dat extra 
budget? Op welke begrotingspost komt het? Dat is niet onbelangrijk.

Er is heel wat discussie. De mensen van Fedasil zijn bijzonder 
ontevreden over het feit dat het niet onder Fedasil ressorteert. 
Daarover kan men discussiëren. Er zijn zowel argumenten om het 
terugkeercentrum bij de Dienst Vreemdelingenzaken te houden als 
argumenten voor Fedasil. Ik zal daarin absoluut geen partij trekken. Ik 
heb echter wel een nota weten te bemachtigen waarin Fedasil 
verklaart het vijf keer goedkoper te kunnen doen en 300 plaatsen te 
kunnen aanbieden, veel goedkoper en veel efficiënter. Fedasil meent 
ook meer ervaring te kunnen aantonen dan de Dienst 
Vreemdelingenzaken met die materie en vraagt zich af waarom zij het 
centrum niet mag beheren.

Klopt de informatie over de locatie? Over welke locaties gaat het 
exact? Wie is eigenaar? Is het huurcontract ondertussen getekend? 
Zo ja, voor hoelang en tegen welke jaarlijkse huurprijs? Ik heb ook 
vernomen dat het over een huurprijs van 200 000 euro per jaar zou 
gaan in Sint-Pieters-Leeuw. Die prijs zou nogal ruim uitvallen. 
Waarom wordt er nogmaals geopteerd voor Vlaams-Brabant als 
gastprovincie? Wanneer valt de definitieve beslissing, gelet op het feit 
dat het op 1 november geopend moet zijn? Is de datum haalbaar? 
Kan er niet, samen met Fedasil, worden gekeken naar een beter en 
goedkoper alternatief? Zo neen, waarom niet?

Voorts is mij en ook de inspecteur-generaal van Financiën een en 
ander niet duidelijk in verband met het onderduiken. Hij vraagt zich af 
of het gaat om een open, een halfopen of een gesloten centrum. U 
vraagt veel bewaking, ook ’s nachts en overdag. Is dat dan nog wel 
een open centrum? Mijn vraag is heel duidelijk. Mogen de inwoners 
ook ’s nachts buiten of alleen overdag? Welke stappen zullen worden 
ondernomen als er inwoners onderduiken? Hoe wilt u eventueel 
onderduikgedrag voorkomen en tegengaan? Op welke manier worden
de centra uitgebaat? Zijn er al concrete plannen met betrekking tot het 
regime dat daar zal worden gehanteerd?

Brabant wallon. L’inspecteur des 
Finances, dans son avis, évoque 
aussi clairement l’option de 
Bruxelles.

Quels arguments le Conseil des 
ministres avance-t-il pour réfuter 
l’avis accablant? Pourquoi a-t-on 
besoin de quatorze chauffeurs, 
deux directeurs adjoints, deux 
minibus et d’un informaticien à 
temps plein? Quelle est la part des 
4,87 millions qui sera récurrente? 
D’où provient ce budget 
extraordinaire? À quel poste 
budgétaire sera-t-il inscrit?

Il y a autant d’arguments pour qu’il 
soit du ressort de l'Office des 
Étrangers que d’arguments en 
faveur de Fedasil. Dans une note, 
Fedasil dit qu’il est possible de 
diviser le coût par cinq. Fedasil se 
demande pourquoi il ne peut pas 
gérer ce centre.

De quels sites s'agit-il 
exactement? Qui est le 
propriétaire? Le contrat de location 
a-t-il été signé entre-temps? Pour 
quelle durée et quel est le loyer 
annuel? Il s'agirait d'un loyer de 
200 000 euros par an à Sint-
Pieters-Leeuw. Pourquoi le 
Brabant flamand a-t-il été désigné 
une fois de plus comme province 
d'accueil? Quand la décision 
définitive sera-t-elle prise? Le 
centre doit être inauguré le 
1er novembre. Cette date sera-t-
elle respectée? Ne pourrait-on pas 
trouver, en collaboration avec 
Fedasil, une autre solution plus 
intéressante et moins onéreuse?

Le secrétaire d'État demande une 
surveillance renforcée, 24 heures 
sur 24. S'agit-il dès lors encore 
d'un centre ouvert? Les habitants 
peuvent-ils également sortir du 
centre la nuit ou uniquement le 
jour? Quelles mesures seront 
prises si des pensionnaires entrent 
dans la clandestinité? Quel régime 
appliquera-t-on?

En ce qui concerne les logements 
provisoires pour les familles à 
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Wij hebben met de terugkeerwoningen voor gezinnen in Tubize reeds 
kunnen vaststellen dat die percentages echt zeer slecht zijn en dat 
steeds meer mensen onderduiken. Waarom zouden wij 
5 miljoen euro moeten investeren, terwijl 50 of 60 % finaal het 
hazenpad kiest in de nacht vóór hun vertrek en zo onderduikt in de 
illegaliteit? Dat is natuurlijk totale waanzin. Kunt u daarover wat meer 
verduidelijking geven?

Tubize, nous avons déjà pu 
constater que les pourcentages 
sont très élevés et que de plus en 
plus de personnes entrent dans la 
clandestinité. Pourquoi devrions-
nous investir 5 millions d'euros 
dans un centre duquel 50 à 60 % 
des habitants s'enfuient juste 
avant leur retour?

03.02  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, 
enkele weken geleden vernamen wij dat er concrete plannen 
bestonden in de regering om een terugkeercentrum voor afgewezen 
asielzoekers op te richten.

Op vrijdag 30 september konden wij echter lezen dat er problemen 
ontstonden in verband met de locatie. Ook was er een vernietigend 
rapport van de inspectie van Financiën. Daar zal ik mijn inleiding bij 
laten.

Mijnheer de staatssecretaris, wat is nu concreet de stand van zaken 
omtrent de inrichting van dat centrum? Hoe zal het uitgevoerd 
worden? Is er reeds een timing vooropgesteld?

Wat is de taakverdeling tussen de verschillende diensten? Immers, de 
bevoegdheid inzake vrijwillige terugkeer behoort toe aan uw collega 
Courard. Zijn er afspraken ter zake gemaakt? Hoe zullen de 
verschillende diensten op elkaar inspelen? Hoe zullen u en uw collega 
die zaken onder elkaar verdelen?

Voorts wil ik aan de voorzitter vragen of het mogelijk is dat wij het 
rapport van de inspectie van Financiën als leden van de commissie 
zouden kunnen krijgen.

03.02  Karin Temmerman (sp.a): 
Le gouvernement avait élaboré un 
projet concret tendant à la création 
d’un centre de retour pour 
demandeurs d’asile déboutés. Ce 
projet s’est toutefois heurté à des 
problèmes concernant le choix du 
site, ainsi qu’à un rapport très 
critique de l’Inspection des 
Finances.

Qu’en est-il de la création de ce 
centre? Un calendrier a-t-il déjà 
été élaboré? Quelle est la 
répartition des tâches entre les 
différents services? Des accords 
ont-ils été conclus avec le 
secrétaire d’État Courard?

Pouvons-nous prendre 
connaissance du rapport de 
l’Inspection des Finances?

03.03 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik heb er geen bezwaar 
tegen om het te geven, maar ik denk dat het niet mag. Als men mij 
zegt dat het mag, dan kan ik het rapport geven, want ik heb het bij mij.

03.03  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Si rien de 
s’oppose à la communication de 
ce rapport, je vous le transmettrai, 
car j’en ai ici même un exemplaire.

De voorzitter: Ik zal het laten navragen. Le président: Je vais poser la 
question.

03.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Laat het maar nakijken, 
maar ik denk dat het niet mag.

03.04  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Je pense 
toutefois que je ne suis pas 
autorisé à vous communiquer ce 
document.

03.05  Nahima Lanjri (CD&V): Ik weet niet of wij dat zomaar kunnen 
opvragen, maar, collega, u hebt dat gekregen via personen die het
document gelekt hebben, of u hebt goede bronnen.

03.05  Nahima Lanjri (CD&V): 
Apparemment M. Francken a bien 
reçu le document.

03.06 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De heer Francken heeft 
De Standaard gelezen.

03.05 Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Il a lu De 
Standaard. 

03.07  Nahima Lanjri (CD&V): Hij zou dat gekregen hebben.
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03.08 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Hebt u dat advies? Dat is 
de manier hoe de mensen werken.

03.09  Theo Francken (N-VA): Ik doe mijn job als parlementslid met 
zeer veel ernst. Als ik dat op mijn bank krijg, dan stel ik daar vragen 
over, zo simpel is dat.

03.10 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Vraag en antwoord. 
Normaal gezien mogen de adviezen van de diensten van Financiën 
alleen maar gegeven worden aan de bevoegde ministers.

03.10 Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: En effet, un avis 
du ministère des Finances 
s’adresse uniquement au ministre 
compétent et au secrétaire d’État 
au Budget.

03.11  Karin Temmerman (sp.a): Ik dacht dat ook, mijnheer de 
staatssecretaris, vandaar mijn vraag.

03.12  Theo Francken (N-VA): En het advies over de Oosterweel 
dan?

03.13 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Dat is de regel. Ik heb 
zoals de heer Francken de kranten gelezen. Dat is hetzelfde als wat ik 
heb gelezen in het advies van de inspectie van Financiën. Ik wil dat 
absoluut niet verbergen en transparant blijven. Zelfs als men 
parlementslid of lid van een regering is, blijven er soms toch regels, 
die moeten worden gerespecteerd. 

Een andere vraag is of die regels goed of slecht zijn. In ieder geval, 
als er een regel is, is het mijn gewoonte om die te respecteren. Ik heb 
zopas nog gevraagd aan een inspecteur van Financiën of wij het 
document mochten ronddelen, waarop het antwoord negatief was en 
dat het advies enkel bestemd is voor de minister. Als men mij morgen 
zegt dat dat niet zo is en dat er een wettelijke basis is, dan heb ik er 
geen probleem mee om het advies u te bezorgen.

03.13  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: J’ai pu lire dans 
les journaux le contenu de l’avis 
de l’Inspection des Finances. Je 
ne veux pas le cacher.

Je viens encore de demander si je 
peux distribuer l’avis et un 
inspecteur des Finances m’a 
répondu que ce n’était pas permis. 
Est-ce une bonne ou une 
mauvaise règle? C’est une autre 
question mais je respecte les 
règles.

03.14  Nahima Lanjri (CD&V): Ofwel is er een lek op uw kabinet, wat 
ik niet veronderstel, ofwel op IF of DVZ.

03.14  Nahima Lanjri (CD&V): Il 
doit y avoir une fuite quelque part.

03.15 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ergens.

03.16  Theo Francken (N-VA): Of op een ander kabinet.

03.17 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Nee, normaal kan dat 
niet.

03.18  Theo Francken (N-VA): Elke minister ziet die adviezen 
sowieso, dat moet erbij zitten.

03.19 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Nee, dat is niet waar. Een 
advies van Financiën wordt alleen maar gericht tot de bevoegde 
minister en de staatssecretaris van Begroting.

03.20  Theo Francken (N-VA): Als u dat op de Ministerraad 
agendeert, dan moet dat toch erbij zitten, samen met het 
begrotingsakkoord! Bovendien wordt er op een IKW toch ook over 
adviezen gesproken. Ik heb dat toch jaren gedaan.



CRIV 53 COM 305 05/10/2011

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

11

03.21 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Dat is een advies van 
Begroting, dat overrulet dat van de IF of niet. Bovendien, wanneer een 
punt niet wordt geagendeerd omdat het advies van Financiën negatief 
is, krijgt niemand daar ooit kennis van.

03.22  Theo Francken (N-VA): U hebt het geagendeerd. Alle 
kabinetten en alle andere partijen uit de ontslagnemende regering 
hebben de adviezen dus gekregen.

03.22  Theo Francken (N-VA): Le 
secrétaire d'État a fait inscrire ce 
point à l'ordre du jour. Par 
conséquent, tous les cabinets 
ainsi que tous les autres partis 
représentés dans le gouvernement 
démissionnaire ont reçu les avis. 

03.23 Staatssecretaris Melchior Wathelet: U bedoelt deze? Ja.

03.24  Theo Francken (N-VA): Op het moment waarop u het punt 
agendeert zit het advies erbij. Alle andere partijen hebben dat advies 
dus.

03.25 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Dat is correct. 03.25  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: C'est exact. 

03.26  Theo Francken (N-VA): Ik weet wel hoe een kabinet draait.

03.27 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Dat is correct.

De voorzitter: Laten we constateren dat het advies intussen blijkbaar bekend is. Het staat in de krant. Het 
is niet abnormaal dat parlementsleden het dan hebben. Laten we op de grond van de zaak ingaan.

03.28 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Het is niet omdat het in de 
pers staat dat het een recht creëert voor degenen die het niet hebben.

De voorzitter: Ze moeten het zelf maar uitmaken. Als ze het hebben, lijkt het mij niet abnormaal dat ze er 
iets mee doen.

03.29 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De journalisten?

De voorzitter: Ja.

03.30 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De journalisten doen hun 
job.

De voorzitter: Voor de parlementsleden geldt hetzelfde, nietwaar?

03.31  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Ce n'est pas parce 
qu'une pièce d'un dossier pénal est publiée dans la presse que des 
parlementaires ont le droit de l'obtenir!

03.31  Staatssecretaris Melchior 
Wathelet: Het is niet omdat er een 
stuk uit een strafdossier in de pers 
wordt gepubliceerd dat 
parlementsleden het kunnen 
opeisen!

De voorzitter: Dat heb ik ook niet gezegd. U kunt echter niet beletten dat men het weet als men het 
gelezen heeft.

03.32  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: J'ai simplement dit que 
ce que la presse avait publié était juste.

03.32  Melchior Wathelet,
secrétaire d'État: L’objectif visé par 
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Transparanter dan dat kan ik niet zijn. Straks lees ik nog in de pers 
dat ik iets heb willen verbergen. Ik respecteer enkel de regel.

Het doel van het project Open Terugkeercentrum is het verhogen en 
het versnellen van de effectieve terugkeer zowel vrijwillig als 
gedwongen, meer bepaald ten aanzien van de terugkeer van de 
asielzoeker en zijn familieleden die een uitvoerbare beslissing in het 
raam van hun asielaanvraag hebben ontvangen. Een professionele en 
effectieve manier van werken rond terugkeer impliceert enerzijds dat 
de procedure voor het bekomen van identiteitsdocumenten zo snel 
mogelijk kan worden gestart en, anderzijds dat voor vreemdelingen 
die niet wensen in te gaan op een vrijwillige terugkeer gemakkelijk tot 
een procedure van gedwongen terugkeer kan worden overgegaan.

De vraag of het centrum op 1 november 2011 zal openen, kan ik nog 
niet beantwoorden. De verschillende persartikelen bevorderen 
geenszins een snelle operationalisering van het project. Dat helpt 
zeker niet. Als ik het project had willen wegwerken dan had ik niets 
anders gedaan dan wat werd gedaan, dat wil zeggen: informatie 
lekken over de plaats, de onderhandelingsmanier of door valse of 
niet-correcte informatie in de pers te verspreiden. Ik zal daarom niet 
ingaan op de details van de mogelijke locaties.

Ik heb vernomen dat de heer Francken voorstander is van een open 
terugkeercentrum maar vooral niet in zijn eigen gemeente en liefst 
ook niet in Vlaams-Brabant. Hoe dan ook, het is bekend dat de twee 
locaties tot de mogelijkheden behoren. Er is nog geen contract 
getekend. Er zijn nog andere mogelijkheden. Er is nog niet specifiek 
voor een of andere provincie gekozen. Een locatie op korte afstand 
van de luchthaven is een bijkomende troef om het transport te 
beperken. In zijn advies betreurt de inspecteur van Financiën de 
trajecten vanuit Verviers, Comines, Oostende, Antwerpen, Arlon en 
Bastogne naar de luchthaven van Zaventem. Wij kunnen misschien 
een nieuwe luchthaven in België opzetten, al zal ook dat te veel 
kosten.

De kostprijs omvat de infrastructuur en de personeelskosten. De 
kostprijs van de infrastructuur is afhankelijk van de mogelijke opties 
zoals bijvoorbeeld de huur of de aankoop van het gebouw. De 
personeelskosten en de opstart zijn afhankelijk van de 
bewonerscapaciteit.

De personeelskosten. Indien het open terugkeercentrum 100 
bewoners zal tellen, zijn ongeveer 38 personeelsleden in het centrum 
vereist, 11 personeelsleden in de centrale dienst in Brussel en 17 
chauffeurs. De directie van het centrum bestaat uit 3 personeelsleden, 
de directeur en de twee adjuncten. Dit zijn de enige leidinggevenden 
van het centrum. De taken van de chauffeurs zijn de overbrenging 
van de bewoners naar de consulaten, de ambassades of de DVZ in 
het kader van hun identificatie en om reisdocumenten te verkrijgen.

Zoals u weet kan niemand vrijwillig of gedwongen vertrekken zonder 
reisdocumenten.

Ook een overbrenging naar een ziekenhuis is mogelijk.

Met betrekking tot de informaticus is vastgesteld dat de ICT in de 

le projet "Centre de retour ouvert" 
est d’augmenter le nombre de 
retours effectifs, qu’ils soient 
volontaires ou forcés, et d’en 
accélérer le rythme.

Le projet "Centre de retour ouvert" 
a pour vocation d'intensifier et 
d'accélérer les retours effectifs, 
tant volontaires que forcés. Si 
nous voulons appliquer une 
méthode de travail effective, cela 
implique, d'une part, que la 
procédure à suivre pour l'obtention 
de documents d'identité puisse 
être entamée le plus rapidement 
possible et d'autre part que l'on 
puisse aisément procéder au 
lancement d'une procédure de 
retour forcé pour les étrangers qui 
refusent un retour volontaire. 

Je ne puis encore dire si le Centre 
ouvrira ses portes le 1er novembre 
2011. Les divers articles de presse 
qui ont été consacrés à ce projet 
ne contribuent en aucune manière 
à ce qu'il devienne opérationnel 
rapidement. Aussi n'ai-je pas 
l'intention de vous fournir une 
énumération détaillée des sites où 
le Centre pourrait éventuellement 
être implanté. 

Il me revient que M. Francken 
adhère, certes, à l'idée de créer un 
Centre de retour ouvert mais pas 
dans sa commune et de 
préférence pas en Brabant 
flamand. Aucun contrat n'a encore 
été signé et plusieurs options 
demeurent envisageables. Si l'on 
implantait le Centre sur un site 
situé à proximité de Brussels 
Airport, ce serait un atout 
supplémentaire. 

Le prix englobe les infrastructures 
et les frais de personnel. Le prix 
de l’infrastructure varie en fonction 
des options choisies, les frais de 
personnel et d’ouverture sont liés 
à la capacité d’occupation. Pour 
une occupation par 100 
personnes, il faudra compter 
environ 38 membres du personnel 
au centre, 11 membres du 
personnel au service central à 
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centra op dit moment onvoldoende kan worden georganiseerd door 
het huidige personeelsbestand van de overkoepelende ICT-dienst.

Voor deze nieuwe operationele diensten moet enerzijds een nieuw 
programma, een databank, worden uitgewerkt en, anderzijds moet in 
het centrum zowel aan de administratie als aan de bewoners een 
internettoegang met voldoende ondersteuning worden aangeboden.

Tot nu toe werken er geen informatici in de gesloten centra. Dat heeft 
tot gevolg dat per centrum een personeelslid dat geen specifieke 
opleiding heeft, hiervoor wordt ingezet. Dat is geen gezonde situatie. 
Daarom wordt voor het centrum in een informaticus voorzien.

De recurrente kosten van het centrum zelf worden geraamd op 
3 304 086 euro. Ik zal het nodige doen om dit budget als project in te 
dienen op een EU-terugkeerfonds. Dit zal dus voor 75 % door de EU 
worden gefinancierd.

De heer Francken heeft een vraag gesteld over het advies van de 
Inspectie van Financiën. Voor mij moet dat advies echt een 
meerwaarde brengen in een dossier. Ik vind dat de vragen die door 
de inspectie werden gesteld terecht werden gesteld. Zijn er zo veel 
chauffeurs nodig? Kost dat niet te veel? Wordt niet in te veel 
personeelsleden voorzien? Die vragen werden terecht gesteld.

De betrokken inspecteur is niet de normale inspecteur voor deze 
materie. Ik begrijp dat die vragen moesten worden gesteld. De 
antwoorden werden ook gegeven.

Daarom heb ik gevraagd aan de Ministerraad en niet aan de 
staatssecretaris voor Begroting – u zult gemakkelijk begrijpen 
waarom – of de argumenten overtuigend zijn.

Dat zijn ze. Wij hebben de wettelijke basis en de koninklijke besluiten 
uitgelegd en ook waarom er zoveel chauffeurs nodig zijn, wat de 
omkadering is, wat de personeelsgegevens zijn nodig om het bedrag 
dat door DVZ werd gevraagd op een transparante manier te 
verklaren.

Al die antwoorden werden gegeven, dus waren de cynische 
opmerkingen die werden gemaakt door de inspecteur van Financiën 
volgens mij niet nodig. Dit betekent absoluut geen meerwaarde voor 
een dossier, vooral wanneer de informatie die hij heeft gegeven niet 
correct was. Er konden immers genoeg antwoorden worden gegeven 
door DVZ.

De samenwerking met Fedasil situeert zich in het raam van de 
vrijwillige terugkeer. In elk geval werd in de regering afgesproken dat 
DVZ zal instaan voor het beleid en het beheer van dit nieuwe 
centrum. Ik meen dat deze optie zeker zo efficiënt zal zijn. Ik verklaar 
mij nader.

Mijnheer Francken, wij hebben het debat over wie zal zorgen voor het 
open terugkeercentrum al zoveel keer gevoerd. Ik heb gezegd dat ik 
voorstander ben van dat open terugkeercentrum. Ik weet dat niet is 
voorzien of DVZ of Fedasil het moet doen omdat het nieuw is.

Ik heb altijd gezegd dat ik bereid ben om het te doen. Ik ben bereid 

Bruxelles et 17 chauffeurs. La 
direction du centre sera composée 
d'un directeur et de deux adjoints. 
Il faudra également faire appel à 
un informaticien pour le centre en 
question. 

Les frais récurrents du centre sont 
estimés à 3 304 086 euros. Nous 
introduirons ce budget comme 
projet auprès d’un fonds pour le 
retour de l’Union européenne, de 
sorte qu'il sera financé à hauteur 
de 75 % par l'UE.

L'avis de l'Inspection des Finances 
doit représenter une réelle plus-
value pour un dossier. Les 
questions critiques posées par 
l'Inspection étaient pertinentes. 
Toutefois, j'estime que les 
observations cyniques faites par 
l'inspecteur des Finances étaient 
déplacées étant donné que toutes 
les réponses ont déjà été fournies 
à ce sujet.

La collaboration avec Fedasil 
s'inscrit dans le cadre du retour 
volontaire. Il a été convenu au sein 
du gouvernement que l'Office des 
Étrangers serait chargé de la 
stratégie et de la gestion de ce 
nouveau centre. Je suis dès lors 
partisan de la création d'un centre 
de retour ouvert et je suis disposé 
à assumer mes responsabilités 
pour lancer ce projet. Le 
gouvernement a d'ailleurs pris une 
décision en ce sens.

J'ai lu que Fedasil affirmait qu'il 
disposait de 300 places; j'espère 
qu'il les utilisera pour accroître la 
capacité d'accueil.

Le message de l'obligation de 
quitter le pays sera en tout état de 
cause plus clair pour les étrangers 
obligés de se rendre dans un 
centre de retour que pour les 
personnes séjournant dans les 
autres centres. L'ensemble de 
l'information sera aussi géré par 
l'Office des Étrangers. L'étape 
vers l'éloignement forcé sera plus 
rapidement franchie étant donné 
que cette décision ne nécessitera 
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om de verantwoordelijkheid te nemen om dit te lanceren en de 
regering heeft beslist mij te vragen om dit te lanceren.

Ik heb gelezen dat Fedasil zegt dat zij 300 plaatsen heeft, ik hoop dat 
zij ze zullen gebruiken om hun opvangcapaciteit te verhogen. Als er 
plaatsen zijn, gebruik ze maar. Ik heb altijd de indruk gehad dat er niet 
genoeg plaatsen waren.

De boodschap dat iemand het land moet verlaten, zal in ieder geval 
duidelijker zijn voor iemand die naar een vertrekcentrum moet dan 
voor iemand die verblijft waar andere bewoners tijdens hun procedure 
worden opgevangen.

Ook de informatiedeling zal niet langer een probleem vormen 
aangezien alle informatie door DVZ zal worden beheerd.

Ten slotte, de overgang naar de gedwongen verwijdering kan sneller 
worden georganiseerd aangezien er geen samenwerking met een 
andere instelling nodig is.

aucune collaboration avec un 
autre organisme.

03.33  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, ik wil even op een aantal elementen uit uw antwoord 
ingaan.

Ten eerste, ik wil het positieve aangeven. Het is een goede zaak dat u 
antwoordt dat u voor het project 75 % van het budget via het 
Europees Terugkeerfonds wil proberen binnen te halen.

Ik heb in 2010 een schriftelijke vraag gesteld waarin ik navroeg 
hoeveel projecten op welke fondsen werden ingediend en wat de 
inhoud ervan was. Daarom zal ik dezelfde vraag nogmaals indienen.

Ik wens u succes met uw plan. Ik heb indertijd namens het kabinet 
van Geert Bourgeois zelf ook in dergelijke structuurfondsen gezeten. 
De kans is groot dat uw plan moet lukken. Ik wens u ter zake alleszins 
veel succes toe.

Ik blijf erbij dat 4,8 miljoen euro enorm veel geld is. Indien u echter 
75 % van de Europese Unie terugkrijgt, daalt het kostenplaatje.

Anderzijds merkt u op dat u recurrent 3,6 miljoen euro nodig hebt op 
uw begroting. Een bedrag van 3,6 miljoen euro op een bedrag van 
4,8 miljoen euro is meer dan 75 %. Meer dan 25 % moet u dus zelf 
betalen. Mij is nog niet helemaal duidelijk hoe ik een en ander moet
kaderen. U antwoordt dat u 4,8 miljoen euro nodig hebt en dat u 75 % 
van voormeld bedrag zal proberen terug te halen. Echter, een bedrag 
van 3,6 of 3,34 miljoen euro op uw begroting hebt u echter recurrent 
nodig. Dus 75 % van pakweg 5 miljoen euro zou Europa betalen. In 
voorkomend geval moet u dus slechts 1 of 1,5 miljoen euro uit uw 
begroting zelf betalen. Misschien kan u ter zake nog wat meer uitleg 
verschaffen. Zoniet zal ik een vraag daaromtrent de komende weken 
opnieuw indienen.

Ten tweede, mijnheer de staatssecretaris, de insinuatie dat ik en mijn 
partij aan een soort NIMBY-syndroom leiden, pik ik niet. Een 
dergelijke uitspraak is niet correct. Ik heb ook uitgelegd waarom niet.

Ten eerste, mijn provincie en kieskring, Vlaams-Brabant, zal 

03.33  Theo Francken (N-VA): Je 
me réjouis que 75 % du budget 
pourront être financés par le fonds 
européen pour le retour. 
Cependant, je poserai d’autres 
questions sur ce budget dans les 
prochaines semaines, parce que 
ce point n’est pas tout à fait clair.
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binnenkort waarschijnlijk opnieuw groter worden. Ze zal godzijdank 
heel Vlaams-Brabant beslaan.

03.34 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…).

03.35  Theo Francken (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, u weet 
beter dan eender wie dat mijn kieskring of mijn regio inzake gesloten 
detentie meer dan haar part doet. Wij hebben in Zaventem het 
centrum 127. Binnenkort gaat ook het centrum Caricole open. 
Bovendien hebben wij het centrum 127bis. Vlaams-Brabant doet haar 
part.

Hoeveel gesloten centra of centra in het raam van de terugkeer 
bevinden zich in Waals-Brabant? Dat mag u mij eens zeggen. Het zijn 
er nul. Ik zal het u eens vertellen. Het zijn er nul.

U beweert dat het centrum dicht tegen de luchthaven moet liggen. 
Mijnheer de staatssrecretaris, ik heb er u juist al op gewezen dat ik uw 
bewering heb gegoogeld. Ik wist immers dat u zou beweren dat het 
centrum dicht bij de luchthaven moest liggen. Ik wilde u voor zijn en 
besloot dus een en ander op te zoeken.

Sint-Pieters-Leeuw ligt op 30 km van Zaventem. La Hulpe ligt op 
26 km van Zaventem. Maak mij dus alstublieft niks wijs. Ik merk op 
dat wanneer de Ring dicht zit, u van Sint-Pieters-Leeuw naar 
Zaventem nog 2,5 uur onderweg bent.

Ik pik uw verwijt van het NIMBY-syndroom dus niet.

Ten eerste, Vlaams-Brabant doet haar deel. Ik kan u meegeven dat 
de tegenkanting niet alleen van mijn partij maar van alle partijen 
uitgaat. Ik wens u dan ook veel succes bij het overleg morgen, 
wanneer u met mevrouw Vanlinthout over de materie mag 
discussiëren. Ten eerste, mijn provincie doet meer dan haar part.

Ten tweede, de afstand van een aantal gemeenten van Waals-
Brabant naar Zaventem is even ver als de afstand van een aantal 
gemeenten van Vlaams-Brabant naar Zaventem. Het betreft hier dus 
een argument dat ik absoluut niet pik. Er zit meer achter het plan om 
het bewuste centrum niet in Wallonië maar opnieuw in Vlaanderen op 
te richten.

Voor mijn part probeert u het dus eens in La Hulpe, Ottignies of een 
van de andere gemeenten. Probeert u het daar eens.

Misschien kunt u in Lasne eens kijken, bij mevrouw Onkelinx en de 
heer Uyttendaele, misschien is daar nog plaats vrij voor een 
terugkeercentrum. Ik ben benieuwd wat dat zou geven, een jaar voor 
de gemeenteraadsverkiezingen.

Ten tweede, ik heb goed begrepen dat u zegt dat u uw 
verantwoordelijkheid hebt genomen. U hebt het geïnitieerd en het was 
uw idee. U hebt de verantwoordelijkheid genomen om het met de 
DVZ te doen. Ik lees natuurlijk tussen de regels, mijnheer de 
staatssecretaris. Eigenlijk willen de PS en de heer Courard zo ver 
mogelijk weg blijven van alles wat met terugkeer en detentie te maken 
heeft. Ze willen er absoluut niets mee te maken hebben. Dat zal 
ongetwijfeld ideologisch zijn. De heer Courard zou het misschien zelf 

03.35  Theo Francken (N-VA): Le 
secrétaire d’État sait mieux que 
quiconque qu’en matière de 
détention fermée, mon 
arrondissement électoral contribue 
très largement. Combien de 
centres fermés se situent dans le 
Brabant wallon? Aucun! Zaventem 
se situe à distance égale d’une 
série de communes du Brabant 
wallon, d’une part, et du Brabant 
flamand, d’autre part. D’autres 
éléments se dissimulent derrière le 
projet de créer le centre en 
question, non pas en Wallonie, 
mais de nouveau en Flandre. Pour 
ma part, le secrétaire d’État 
pourrait donc bien essayer La 
Hulpe ou Ottignies. 

Le secrétaire d'État a finalement 
pris la responsabilité de le faire 
avec l'Office des Étrangers. La 
vérité, c'est que le PS et 
M. Courard veulent se tenir le plus 
possible à distance de tout ce qui 
a trait au retour et à la détention. 

Et d'ailleurs, ce centre sera-t-il 
ouvert la nuit ou pendant la 
journée? Le secrétaire d'État ne 
m'a pas non plus répondu sur ce 
point. 
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ook niet aankunnen als hij dat zou moeten doen, dat weet u beter dan 
ik. De PS wil dit niet en u hebt uw verantwoordelijkheid genomen. Op 
dat vlak siert het u. Ik ben zeer nieuwsgierig naar het effect hiervan.

Mij is het ook niet helemaal duidelijk wat het regime zal worden. 
Wordt het een open centrum, is het ’s nachts of overdag? Daar hebt u 
volgens mij niet echt op geantwoord of misschien heb ik dat deel niet 
helemaal goed tot mij genomen.

03.36  Medewerkster van de staatssecretaris: Dat was een deel 
van uw eerste vraag…

03.37  Theo Francken (N-VA): Dat dacht ik al.

03.38  Medewerkster van de staatssecretaris: (…)

03.39  Theo Francken (N-VA): Ja, als dat mogelijk is.

Mijnheer de staatssecretaris, een laatste element. Het is nogal 
grappig en ik ga het zeker verder vertellen. U zegt “als Fedasil 300 
plaatsen vrij heeft, hoop ik dat ze daar dan toch mensen plaatsen 
want er is een opvangcrisis”. Ik heb hier een nota voor mij waarin ze 
effectief zeggen dat als ze op voorstel van Fedasil 300 plaatsen 
moeten vrijmaken er 198 mensen dienen te worden aangeworven als 
de DVZ het zou moeten doen. Als Fedasil het doet, dan volstaat 
ongeveer een derde daarvan want per 100 plaatsen hebben ze 23 
voltijdsen nodig. Als ik mij niet vergis is dat vermenigvuldigd met drie 
69. Zij kunnen het dus met veel minder personeel doen. Zij hebben 
geen 5 miljoen euro nodig. Voor 300 plaatsen zou het immers om 
15 miljoen euro gaan. Zij zouden het met veel minder kunnen doen. 
Zij zijn absoluut malcontent. Met een staatssecretaris als Courard kan 
ik natuurlijk perfect begrijpen dat ze malcontent zijn. Die man krijgt 
niets gedaan. Zoals gezegd neemt u uw verantwoordelijkheid, u hebt 
dat gedaan. Ik wens u veel succes en ik ben heel benieuwd naar het 
effect. Ik zal u daar vragen over blijven stellen.

Ik neem het niet als u zegt dat ik aan het NIMBY-syndroom lijd. Dat is 
absoluut niet het geval, voor niemand in mijn provincie. Wij hebben 
alleszins ons deel al gedaan. Dat is de essentie van mijn verhaal. Ik 
vind het goed dat u naar het terugkeerfonds kijkt om dat geld terug te 
krijgen. Ik zal u daar vragen over blijven stellen. Ik hoop dat u een 
locatie vindt en dat die niet in Vlaams-Brabant ligt.

03.39  Theo Francken (N-VA): 
Fedasil pourrait s'acquitter de 
cette mission avec beaucoup 
moins de moyens mais le 
secrétaire d'État Courard n'obtient 
aucun résultat tangible. 
M. Wathelet, lui, assume ses 
responsabilités. Je me réjouis de 
voir les effets concrets de sa 
politique. 

Je ne suis pas atteint du syndrôme 
NIMBY mais ma province a déjà 
fourni un effort suffisant. J'espère 
qu'on trouvera un site mais qu'il ne 
se situera pas en Brabant 
flamand. 

03.40  Karin Temmerman (sp.a): Mijnheer de staatssecretaris, ik 
denk dat uw antwoord en ook het voorstel dat u geformuleerd hebt, 
duidelijk de moeilijkheden aantonen in de samenwerking tussen de 
verschillende diensten, ook Fedasil, DVZ, en tussen de verschillende 
staatssecretarissen. Dat toont de roep nog eens aan om dat in een 
volgende regering onder te brengen bij in één bevoegde persoon.

Ik wens u nu veel succes met uw onderneming.

03.40  Karin Temmerman (sp.a): 
La collaboration entre Fedasil, 
l'Office des Étrangers et les divers 
secrétaires d'État ne se déroule 
manifestement pas sans 
anicroche, ce qui démontre une 
fois encore la nécessité d'attribuer 
ces compétences à une seule 
personne dans un prochain 
gouvernement. 

03.41  Nahima Lanjri (CD&V): (…)

03.42 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…)
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De voorzitter: Vraag nr. 5916 van mevrouw Galant wordt omgezet in 
een schriftelijke vraag, net als haar vraag nr. 6108.

Le président: Les questions 
nos 5916 et 6108 de Mme Galant 
sont transformées en questions 
écrites. 

04 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de overlast van 
illegalen in steden" (nr. 5999)
04 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à 
la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "l'afflux de personnes en séjour 
illégal dans les villes" (n° 5999)

04.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, u kent de situatie in Oostende. Het is uiteraard niet 
alleen Oostende dat er genoeg van heeft. Oostende wordt echter wel 
al maandenlang geteisterd door werkelijk honderden illegalen die naar 
Groot-Brittannië willen oversteken. De criminaliteit nam er hand over 
hand toe en dit juist in de zomermaanden. U kunt zich de commotie 
indenken.

Nadat de vreemdelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken het 
bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten, duiken zij 
onder en blijven zij in Oostende rondhangen. Zij zitten in parken en 
dies meer, en zorgen zo voor overlast. Het is zelfs de burgemeester 
te veel geworden. U weet dat hij ten einde raad heeft besloten om 
minstens 20 illegalen op te pakken en voor 12 uur op te sluiten. Dit is 
natuurlijk alleen maar een doekje voor het bloeden.

Mijnheer de staatssecretaris, mijn vraag dateert van begin september. 
Ondertussen is er door de minister van Binnenlandse Zaken wel al
een en ander gedaan. Ik zou van u vooral een stand van zaken willen 
krijgen op logistiek vlak. Hoeveel mensen van de federale politie zijn 
er momenteel bijgesprongen? Hoeveel springen er nog dagelijks bij? 
Welke resultaten zijn er?

Ik had ook graag een stand van zaken op politiek vlak gekregen. Hoe 
zit het met het overleg met Frankrijk? Ik verwijs dan naar het derde 
onderdeel van mijn vraag. De meeste illegalen kwamen immers uit 
Frankrijk waar zij werden uitgewezen omdat hun asielprocedure werd 
verworpen. Mijnheer de staatssecretaris, uit verschillende hoeken was 
erop aangedrongen om op heel korte termijn met Frankrijk rond de 
tafel te zitten om een effectieve dam tegen deze invasie op te werpen. 
Hoever staat men met dat overleg? Wanneer is dat gebeurd? Wat zijn 
de resultaten?

Hoe zit het met uw visie of die van de minister van Binnenlandse 
Zaken om op korte termijn de veiligheid van de burgers in Oostende 
te garanderen en de overlast tegen te gaan? Het economisch weefsel 
van de stad draait vooral op toerisme. Hoe kan dit weefsel worden 
gevrijwaard van verdere overlast? Dit kan immers niet blijven 
voortduren. U weet dat er nog altijd veel toeristen zijn in Oostende. 
Onder hen zijn er veel gepensioneerden. Dit is een kwetsbare groep. 
Mijnheer de staatssecretaris, ik kan dan ook niet genoeg aandringen 
op bescherming voor deze mensen tegen overlast.

04.01  Peter Logghe (VB): La 
situation à Ostende est connue. La 
ville subit les nuisances de 
centaines de clandestins désireux 
de traverser la mer du Nord pour 
se rendre en Grande-Bretagne. 
Bien que l'Office des Étrangers 
leur ait adressé un ordre de quitter 
le territoire, ils traînent dans les 
rues d'Ostende. L'augmentation 
de la criminalité pendant la période 
estivale a suscité de nombreuses 
réactions. Le bourgmestre a 
décidé en désespoir de cause 
d'interpeller les clandestins et de 
les enfermer pendant 12 heures. Il 
ne s'agit là évidemment que d'un 
emplâtre sur une jambe de bois.

Depuis ma question, qui date du 
début du mois de septembre, la 
ministre de l'Intérieur a déjà pris 
plusieurs mesures. Où en est-on 
au niveau logistique? Combien 
d'agents de la police fédérale ont 
été envoyés en renfort et sont 
encore quotidiennement présents 
sur place? Quels sont les 
résultats?

Où en est-on au niveau politique? 
La majorité des clandestins 
viennent de France parce que leur 
demande d'asile y a été rejetée. 
Comment se déroule la 
concertation avec la France? 
Quand a-t-elle eu lieu et quels 
résultats ont été enregistrés?

Comment le secrétaire d'État ou la 
ministre de l'Intérieur comptent-ils 
garantir la sécurité des citoyens à 
Ostende à court terme et 
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Ik kijk uit naar uw antwoord. combattre les nuisances? 
Comment le tissu économique de 
la ville, qui est fondé sur le 
tourisme, peut-il être préservé de 
nouvelles nuisances? Parmi les 
touristes, on dénombre un groupe 
important de retraités vulnérables. 
Je n'insisterai dès lors jamais 
assez pour que l'on protège ces 
personnes.

04.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Uiteraard ben ik op de 
hoogte van de situatie aan de kust en in Oostende in het bijzonder. Ik 
begrijp de frustratie ter zake.

Wat de straffeloosheid betreft verwijs ik naar de minister van Justitie. 
Dat betekent niet dat ik mijn deel van de verantwoordelijkheid in dit 
dossier niet opneem. Mijn bevoegdheid beperkt zich tot het uitwijzen 
van personen zonder verblijf in België. Straffen opleggen na het 
plegen van criminele feiten valt buiten mijn bevoegdheid.

De DVZ zal de politie in de mate van het mogelijke bij de acties 
bijstaan en nagaan welke personen kunnen worden vastgehouden en 
verwijderd. Ik wil erop wijzen dat ik het aantal effectieve 
verwijderingen van het grondgebied wil verhogen en heb verhoogd. U 
zal begrijpen dat ik hierin niet zal slagen door personen die praktisch 
onmogelijk kunnen worden verwijderd, vast te houden.

De politie van Oostende is zeer tevreden over de samenwerking met 
de DVZ. Het resultaat is merkbaar. Er zijn minder illegalen in het 
straatbeeld, er zijn minder winkeldiefstallen en er is minder overlast. 
Ook het vergelijken van vingerafdrukken blijkt zeer belangrijk voor de 
identificatie van personen. De goede samenwerking van beide 
diensten draagt hiertoe bij.

Er is al verschillende keren met Frankrijk overlegd, waar men met 
dezelfde problemen kampt. In Frankrijk slaagt men er evenmin in om 
deze personen effectief te verwijderen naar het land van herkomst. 
Het VIS wil met de uitwisseling van visumgegevens tussen de 
lidstaten, waaronder ook de gelaatsscan en vingerafdrukken, de 
uitvoering van een gemeenschappelijk visumbeleid verbeteren, 
visumshopping tegengaan, fraude bestrijden, de buitengrenscontrole 
en de grenscontrole verbeteren, personen identificeren die niet langer 
voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging 
en bijdragen aan het voorkomen van bedreigingen van interne 
veiligheid. Het VIS treedt op 11 oktober 2011 in werking.

De kust veilig houden en het economische weefsel van de stad 
versterken behoort niet tot mijn bevoegdheid.

Wel zal ik, daar waar het mogelijk is, de daad bij het woord voegen 
om een oplossing te vinden voor dat probleem.

04.02  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Je suis au 
courant de la situation et je 
comprends la frustration. 

Mes compétences se limitent à 
l’expulsion de personnes sans titre 
de séjour en Belgique. Je ne peux 
pas imposer de sentence pour des 
faits criminels commis. 

Dans la mesure du possible, 
l’Office des Étrangers soutiendra 
les actions de la police et 
déterminera quelles personnes 
peuvent être détenues et 
éloignées. J’ai augmenté le 
nombre d’éloignements effectifs 
du territoire. Je n’y parviendrai pas 
en détenant des personnes qu’il 
est quasiment impossible 
d’éloigner. 

La police d’Ostende est ravie de 
sa collaboration avec l’Office des 
Étrangers. Il y a moins d’illégaux 
dans les rues, moins de vols à 
l’étalage et moins de nuisances. 
La comparaison des empreintes 
digitales est également essentielle 
pour l’identification des personnes. 
L’excellente collaboration entre les 
services y contribue.

Une concertation avec la France a 
déjà été menée à diverses 
reprises. Ce pays ne parvient pas 
non plus à éloigner efficacement 
ces personnes vers leur pays 
d’origine. 

Le Système d'information des 
visas (SIV) entre en vigueur le 
11 octobre 2011 et permettra 
l’échange d’informations entre les 
différents États membres.
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La sécurité de la côte et le 
renforcement du tissu économique 
de la ville ne font pas partie de 
mes compétences.

04.03  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik heb één 
concreet gegeven van u gekregen, namelijk 11 oktober 2011, het 
moment waarop het advies met Frankrijk start. Voor de rest heb ik 
eigenlijk geen effectieve resultaten.

04.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Misschien heb ik mij niet 
goed uitgedrukt, maar het is het VIS, dat zorgt voor de uitwisseling 
van informatie tussen de verschillende lidstaten, dat echt in werking 
treedt op 11 oktober.

04.05  Peter Logghe (VB): Goed, ik kijk uit naar “die vis”. Toch rijzen 
een aantal vragen als ik zie dat zelfs Frankrijk er niet in slaagt…

04.06 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Het is VIS, het heeft niets 
met een vis te maken.

04.07  Peter Logghe (VB): Ik vrees dat het geen vette vis zal zijn.

In elk geval, ik heb van u weinig resultaten gehoord. U spreekt wel 
over verhoging van de effectieve verwijdering. Ik blijf dan wel zitten 
met de vragen hoeveel dat er effectief zijn en hoeveel dat er effectief 
geweest zijn de jongste weken.

Mijnheer de staatssecretaris, u maakt toch ook een aantal rare 
zinswendingen. U zegt dat een aantal mensen praktisch onmogelijk te 
verwijderen is. Hoe komt dat? Wie zijn dat dan? Hoe komt het dat 
iemand praktisch onmogelijk te verwijderen is?

U komt hier eigenlijk weer een goednieuwsshow brengen: er zijn 
minder illegalen, er is minder overlast, er zijn minder winkeldiefstallen. 
Mijnheer de staatssecretaris, er zijn er nog altijd veel te veel.

Ik vertolk nogmaals de ongerustheid van heel veel mensen in 
Oostende. Ik vertolk de ongerustheid van het economisch weefsel van 
Oostende, dat draait op toeristen. U kunt zich niet genoeg inzetten.

Het spijt me, maar uit uw antwoord krijg ik toch niet genoeg 
geruststellende berichten. Ik zal dus achter uw veren blijven zitten, om 
het zo te zeggen.

04.07  Peter Logghe (VB): Je 
crains que le poisson ne soit pas 
bien gras. Je constate que le 
secrétaire d’État ne peut nous 
annoncer que de maigres 
résultats.

De combien d’éloignements 
effectifs s’agit-il? Combien ont-ils 
été effectués au cours des 
dernières semaines? Qui sont ces 
personnes dont l’éloignement est 
devenu pratiquement impossible?

Selon le secrétaire d’État, tout va 
bien dans le meilleur des mondes: 
il y a moins d'illégaux, il y a moins 
de nuisances, il y a moins de vols 
à l'étalage. Toutefois, il y en a 
toujours beaucoup trop. Cette 
réponse n'est pas de nature à me 
rassurer.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de regularisatie van 
een heldhaftige illegale vreemdeling" (nr. 6029)
05 Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et 
d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "la régularisation d'un 
clandestin récompensé pour un acte de bravoure" (n° 6029)

05.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, om voort te gaan met de weinig geruststellende 
berichten, zoals de heer Logghe het zei, heb ik een vraag in het kader 

05.01  Sarah Smeyers (N-VA): 
Dernièrement, un Sénégalais de 
25 ans a reçu une médaille parce 
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van de regularisatie van een 25-jarige Senegalees die een 
onderscheiding heeft gekregen voor een heldhaftige daad die hij op 
22 september van vorig jaar heeft verricht. Het was een zeer nobele 
daad, maar daarover gaat het niet. Die man had zijn leven geriskeerd 
door op de metrosporen te springen om iemand te redden die 
gevallen was. 

Nu bleek dat die man eerder reeds een asielaanvraag had ingediend, 
maar dat die asielaanvraag was geweigerd en dat die persoon dus 
reeds enkele jaren hier illegaal leefde en werkte. 

Mijnheer de staatssecretaris, u hebt nu beslist om die jongeman te 
regulariseren en een verblijfsvergunning van één jaar, die drie keer 
hernieuwbaar is, te geven, die uiteindelijk kan omgezet worden in een 
onbeperkt verblijf. Met die verblijfsvergunning kan hij zich nu uiteraard 
legaal vestigen en hier legaal werken. 

Concreet over die regularisatie, over die heldendaad gaat het niet, 
had ik u het volgende willen vragen, mijnheer de staatssecretaris. 

Hoelang verbleef deze man hier reeds illegaal? Hebt u daarop een 
zicht? Hoeveel asielaanvragen had hij ingediend en werden hem 
geweigerd en op welke basis? Ik hoop dat u daarop kunt antwoorden.

Op welke basis werd hij geregulariseerd? Ik denk niet dat 
heldhaftigheid een grond is tot humanitaire regularisatie, dus vermoed 
ik dat u hier uw discretionaire bevoegdheid hebt aangesproken. 

Ik lees in de kranten, dus alstublieft don’t shoot the messenger, dat u 
hieraan niet te veel ruchtbaarheid wilde geven, omdat u vreesde voor 
een aanzuigeffect. U zult dus straks wel weer gaan zeggen dat ik 
degene ben die het aanzuigeffect creëert. Vreest u dit aanzuigeffect 
niet? 

Zijn er momenteel nog andere illegale vreemdelingen voor wie u een 
dergelijke beslissing zult nemen? Waar trekt u dan de grens? 

Mijnheer de staatssecretaris, ik kijk uit naar uw antwoord. Het is al 
lang geleden.

qu’il était descendu sur les voies 
du métro pour sauver la vie d’un 
homme tombé sur les rails. Il s’est 
avéré plus tard que sa demande 
d’asile avait été rejetée et qu’il 
résidait et travaillait illégalement 
depuis déjà plusieurs années dans 
notre pays. Le secrétaire d’État a 
maintenant décidé de régulariser 
ce jeune homme.

Depuis combien de temps cet 
homme était-il en séjour illégal en 
Belgique? Combien de demandes 
d’asile avait-il introduites et pour 
quel motif ont-elles été rejetées? 
Sur quelle base a-t-il été 
finalement régularisé? Je ne 
pense pas que l’héroïsme soit un 
motif de régularisation humanitaire 
et je suppose dès lors que le 
secrétaire d’État a fait usage de 
son pouvoir discrétionnaire. Le 
secrétaire d’État ne craint-il pas un 
effet d’aspiration? Y a-t-il en ce 
moment d’autres étrangers en 
séjour illégal au bénéfice desquels 
le secrétaire d’État envisage de 
prendre une décision comparable? 
Où fixe-t-il la limite de ce genre de 
pratiques?

05.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, 
mevrouw Smeyers, als voorzitter van de commissie voor de Justitie, 
wat veel tijd in beslag neemt, hebt u minder tijd om hier vragen te 
komen stellen. 

Ik zal u geen informatie geven over de inhoud van het dossier zelf, het 
is echt een individueel dossier en ik kan u natuurlijk de persoonlijke 
gegevens van dit dossier niet geven. 

Wij hebben dit dossier behandeld op wettelijke basis, dus via 
artikel 9bis. Volgens het dossier moest die persoon worden 
geregulariseerd. Ik geef meteen toe dat ik liever zou hebben dat de 
criteria voor de uitvoering van artikel 9bis duidelijker zouden zijn en 
zouden moeten worden opgenomen in een wet. Ik heb dat zelfs 
geprobeerd met een rondzendbrief, maar de inhoud ervan werd 
vernietigd door de Raad van State. Wij hebben meer duidelijkheid 
nodig over de criteria voor humanitaire regularisatie. Een wet is 
daarvoor een mogelijke oplossing, om alle debatten over individuele 

05.02  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Il s’agit d’un 
dossier individuel et je ne peux 
donc divulguer aucune donnée 
personnelle à ce sujet.

Nous avons traité ce dossier sur la 
base de l'article 9bis. J’admets 
que les critères d’application de 
cet article devraient être plus clairs 
et devraient être repris dans une 
loi. J’ai même tenté de le faire à 
l’aide d’une circulaire, mais son 
contenu a été invalidé par le 
Conseil d’État. Nous avons 
urgemment besoin de plus de 
clarté sur les critères en matière 
de régularisation humanitaire.
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dossiers te beperken en een duidelijker regularisatiebeleid te kunnen 
voeren. 

Er is geen ander soortgelijk geval noch soortgelijke dossiers en 
evenmin werd er in het verleden enige beslissing op die basis 
genomen. Mocht iemand een regularisatie vragen omdat hij Sarah 
Smeyers zou hebben gered, dan zou hij ook geregulariseerd worden. 

Il n’y a aucun autre cas ni aucun 
autre dossier de ce genre, et 
aucune autre décision n’a été prise 
sur cette base dans le passé. Si 
quelqu’un demandait la 
régularisation au motif qu’il aurait 
sauvé la vie de Sarah Smeyers, sa 
demande serait également 
acceptée.

05.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank 
u voor uw antwoord. 

Ik deel uw mening dat de bepaling in artikel 9bis over humanitaire 
regularisatie strikter zou moeten worden gedefinieerd. U overschrijdt 
echter de huidige bepaling altijd door uw discretionaire bevoegdheid. 
Heeft u in deze zaak werkelijk artikel 9bis kunnen toepassen?

05.03  Sarah Smeyers (N-VA): Je 
partage l’avis du secrétaire d’État 
à propos de la nécessité de définir 
plus précisément les contours de 
la disposition de l'article 9bis
relative à la régularisation 
humanitaire.

05.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ja.

05.05  Sarah Smeyers (N-VA): Oké.

U noemt dit een individueel dossier waarover u niet veel kunt zeggen, 
maar het gaat altijd over individuele regularisaties en dus over 
individuele dossiers. 

De rondzendbrief waarvan sprake en waarvan de inhoud door de 
Raad van State werd vernietigd, betreft wel de collectieve regularisatie 
die u niet als zodanig benoemt. 

Ik stel vast dat u telkens zegt dat u een striktere toepassing van de 
humanitaire regularisatie wilt, maar daarnaast voert u wel altijd een 
ander beleid. Dat betreur ik, mijnheer de staatssecretaris. 

05.05  Sarah Smeyers (N-VA): Je 
constate néanmoins que si le 
secrétaire d’État dit vouloir une 
application plus stricte de ce type 
de régularisation, il mène en 
réalité une autre politique.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

06 Question de M. Denis Ducarme au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, 
à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "l'octroi du statut de réfugié aux 
personnes ayant été condamnées" (n° 6033)
06 Vraag van de heer Denis Ducarme aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "het verlenen van de 
vluchtelingenstatus aan veroordeelde personen" (nr. 6033)

06.01  Denis Ducarme (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous 
interroge à propos d'un problème qui me paraît vraiment surréaliste: 
l'octroi par la Belgique du statut de réfugié à une personne 
condamnée pour des faits de terrorisme. 

Avant de poursuivre ce cas particulier, auquel vous ne manquerez 
pas d'apporter un certain nombre de précisions par rapport au 
nombre de recours qui ont pu être déposés par le CGRA, je voudrais 
aborder la question de manière plus générale afin de savoir ce qui a 
pu se produire dans le passé et ce qui se passe ailleurs.

La Belgique a accordé, début juillet, le statut de réfugié à un individu 
condamné pour des faits de terrorisme en 2006 pour avoir envoyé 

06.01  Denis Ducarme (MR): 
België kende begin juli de 
vluchtelingenstatus toe aan 
iemand die in 2006 voor 
terroristische daden was 
veroordeeld. De Dienst 
Vreemdelingenzaken en het 
CGVS hadden meermaals 
geweigerd om de betrokkene die 
status toe te kennen, maar 
uiteindelijk gebeurde dat na 
zestien maanden procedure toch 
door de Raad voor 
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des djihadistes recrutés en Belgique en Irak. Á plusieurs reprises, 
l'Office des Étrangers ainsi que le CGRA lui ont refusé ce statut de 
réfugié, mais il lui a finalement été accordé au bout de seize mois de 
procédure par le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE). 

Monsieur le secrétaire d'État, le CCE est seul compétent pour 
connaître des recours introduits contre toutes les décisions 
individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le 
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Néanmoins, 
cette décision d'octroyer le statut de réfugié à une personne 
condamnée pour des faits si graves interpelle. 

Pouvez-vous nous indiquer si le CCE a octroyé le statut de réfugié ou 
la protection subsidiaire à d'autres personnes ayant été condamnées 
pour des faits aussi graves que le terrorisme ou d'autres crimes 
graves (homicide, trafic d'êtres humains, pédophilie, etc. )? Si oui, 
combien de personnes cela concerne-t-il et pour quel type de crimes? 
Quelles ont été les justifications invoquées pour octroyer le statut de 
réfugié à ces individus? Un suivi particulier de ces personnes est-il 
organisé? 

Pour l'image de notre pays à l'étranger, ce qui se passe est tout à fait 
lamentable. Il s'avère donc peut-être utile de s'intéresser plus 
globalement au dossier. Quelle est la jurisprudence en la matière 
dans les autres États membres de l'Union européenne face à des 
situations similaires, notamment pour les personnes précédemment 
condamnées pour des faits de terrorisme ou d'autres crimes?

Vreemdelingenbetwistingen (RvV). 
De toekenning van de 
vluchtelingenstatus aan iemand 
die voor zulke ernstige feiten werd 
veroordeeld, is opmerkelijk.

Heeft de RvV al eerder de 
vluchtelingenstatus of de 
subsidiaire beschermingsstatus 
toegekend aan andere personen 
die voor ernstige feiten als 
terrorisme of andere ernstige 
misdrijven werden veroordeeld? 
Worden die personen op een 
specifieke manier gevolgd?

Die beslissing schaadt het imago 
van ons land. Welke beslissingen
namen de andere EU-lidstaten in 
soortgelijke gevallen?

06.02  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Monsieur le président, 
pour le rapport, je vais d'abord me référer au débat que nous avons 
eu il y a quelques instants sur l'avis de l'Inspection des Finances. 
Selon l'article 12 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994, il appartient 
au ministre auprès duquel l'inspecteur des Finances est accrédité de 
décider s'il rend son avis public. En l'occurrence, j'ai décidé qu'il le 
soit, et je viens de le donner à Mme Temmerman. 

Monsieur Ducarme, j'ai lu dans un article de presse du 6 août dernier 
que vous trouviez la décision du Conseil du Contentieux des 
Étrangers inacceptable. Selon vous, son fonctionnement devait être 
remis à plat. Je tiens quand même à vous rappeler que ce sont les 
libéraux qui ont créé cette juridiction et qui ont voulu cette impartialité 
qui la caractérise. C'est dans ce cadre que je travaille actuellement. Et 
c'est aussi dans ce contexte que la question à laquelle vous faites 
référence est aujourd'hui posée. 

Le CCE est une juridiction administrative, conformément à la loi de 
1981. La Cour Constitutionnelle elle-même en déduit la nature 
juridictionnelle, son organisation, la manière dont les magistrats sont 
désignés et dont ils doivent exercer leur fonction judiciaire, en 
garantissant leur indépendance vis-à-vis de l'administration. Sont 
aussi garantis le règlement de la procédure et le pourvoi en cassation 
administratif qui peut être introduit contre ses arrêts finaux. 

En vertu de l'article 39.2 de la loi de 1981, le CCE peut confirmer ou 
réformer les décisions du CGRA. Dans certains cas, il peut même les 
annuler. Cette juridiction administrative indépendante a, en effet, 
reconnu le statut de réfugié à une personne condamnée pour des 
faits de terrorisme en Belgique. Le Conseil a considéré qu'il n'existait 

06.02  Staatssecretaris Melchior 
Wathelet: In de media las ik dat u 
de beslissing van de RvV 
onaanvaardbaar vindt. Moet ik u 
eraan herinneren dat het de 
liberalen waren die dit 
rechtscollege hebben opgericht en 
wilden dat het zijn kenmerkende 
onpartijdigheid kreeg? Dat is dus 
het kader waarin ik momenteel 
werk. Conform de wet van 1980 is 
de RvV een administratief 
rechtscollege. De RvV kan de 
beslissingen van het CGVS 
bevestigen of herzien, of in 
bepaalde gevallen zelfs 
vernietigen.

Dit onafhankelijk administratief 
rechtscollege heeft inderdaad de 
vluchtelingenstatus erkend van 
een persoon die in België voor 
terroristische feiten is veroordeeld, 
en verwees daarbij naar het arrest 
van 9 november 2010 van het 
Europees Hof van Justitie, waarbij 
nieuwe, strengere voorwaarden 
worden bepaald voor het weigeren 
van de status van vluchteling aan 
een asielzoeker. Het CGVS, dat 
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pas d'indication suffisante pour exclure la personne concernée de ce 
statut. Il s'est référé à un arrêt du 9 novembre 2010 de la Cour de 
Justice des Communautés européennes qui a fixé de nouvelles 
conditions plus strictes pour refuser le statut de réfugié à un 
demandeur d'asile.

Le CGRA, seul compétent en la matière, a cependant introduit 
immédiatement un recours en cassation contre cet arrêt de 
reconnaissance du statut de réfugié. Donc, nous devons attendre 
l'issue de cette procédure; cette affaire n'est pas close. 

Je puis vous informer que le Conseil d'État a déclaré admissible le 
recours en cassation. Il n'est pas exclu qu'au cours de cette 
procédure, le CGRA demande au Conseil d'État de poser une 
question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés 
européennes afin d'obtenir des précisions supplémentaires quant à la 
portée de cet arrêt – B. et D. contre l'Allemagne – dont le Conseil du 
Contentieux donne une interprétation singulière, laquelle ne semble 
pourtant pas être partagée par d'autres États européens.

Je vais aussi vous rappeler que, dans le cas d'espèce, le CGRA a, à 
deux reprises, refusé d'accorder le statut de réfugié à cette personne 
et que ces deux décisions ont été annulées et renvoyées à deux 
reprises par le Conseil du Contentieux qui a demandé au CGRA de 
se prononcer à nouveau. C'est au cours de la troisième fois que le 
Conseil d'État a réformé le Conseil du Contentieux et corrigé la 
décision du CGRA. Nous avons immédiatement introduit un recours 
en cassation contre la décision du CCE. 

Encore une fois, quand je regarde ce dossier à titre personnel, je 
trouve problématique que quelqu'un ayant commis des faits aussi 
graves puisse bénéficier du statut de réfugié. Mais il importe de 
respecter l'État de droit et les décisions de juridictions administratives 
indépendantes, quoi que l'on puisse en penser. 

ter zake als enige bevoegd is, 
heeft tegen het arrest van de RvV 
echter meteen een beroep tot 
vernietiging ingesteld. Deze zaak 
is niet gesloten.

De Raad van State heeft het 
cassatieberoep toelaatbaar 
verklaard. Het valt niet uit te 
sluiten dat het CGVS de Raad van 
State vraagt om een prejudiciële 
vraag te stellen aan het Europees 
Hof van Justitie met het oog op het 
verkrijgen van bijkomende 
verduidelijkingen inzake de 
strekking van dit arrest.

In dit specifieke geval werd de 
beslissing van het CGVS om deze 
persoon de vluchtelingenstatus 
niet toe te kennen tot tweemaal 
toe door de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RvV) 
vernietigd. Bij de derde poging 
heeft de Raad van State de 
beslissing van het CGVS 
gecorrigeerd. Wij hebben 
onmiddellijk cassatieberoep 
ingesteld tegen de beslissing van 
de RvV.

Persoonlijk vind ik het 
problematisch dat iemand die 
zulke ernstige feiten heeft 
gepleegd de vluchtelingenstatus 
krijgt. Maar men moet de 
rechtsstaat en de beslissingen die 
worden genomen door 
onafhankelijke administratieve 
rechtscolleges respecteren.

06.03  Denis Ducarme (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je me 
permets de vous poser une question subsidiaire.

Quand avez-vous reçu vos attributions?

06.03  Denis Ducarme (MR): 
Sinds wanneer bent u bevoegd 
voor deze materie?

06.04  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: En juillet 2009, me 
semble-t-il. 

06.04  Staatssecretaris Melchior 
Wathelet: Sinds juli 2009, dacht 
ik.

06.05  Denis Ducarme (MR): Votre réponse qui consiste à faire 
porter le chapeau aux libéraux est un peu spécieuse. Pour le reste, 
j'ai bien compris que vous avez répondu sur le plan formel et 
juridique. Vous m'avez apporté une réponse de juriste. Or j'attends de 
vous que vous fassiez un petit peu plus de politique. Cette procédure 
est en cours depuis seize mois. J'estime que vous aviez la possibilité, 
compte tenu de la connaissance de ce dossier dont disposent vos 
services, de prendre les initiatives requises pour empêcher la 

06.05  Denis Ducarme (MR): Ik 
vind uw antwoord, waarin u de 
schuld in de schoenen van de 
liberalen probeert te schuiven, een 
beetje bedrieglijk. Dit was het 
antwoord van een jurist, niet van 
een politicus.
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situation que nous vivons aujourd'hui. Je parle de la possibilité offerte 
à une personne condamnée pour terrorisme d'introduire un recours 
contre la troisième décision du CGRA.

Nous estimons, nous, au niveau du Mouvement Réformateur qu'on ne 
doit plus laisser libre interprétation au CCE par rapport à des faits 
aussi graves. Ce que vous n'avez pas fait lors de votre "règne" sur les 
matières d'asile et d'immigration, nous allons le faire au niveau du 
Parlement en introduisant une proposition de loi qui veille à rendre 
cela impossible pour l'avenir à toute personne condamnée pour des 
faits aussi graves que le terrorisme et nous allons préciser les faits en 
question dans la loi de 80. Vous ne l'avez pas fait préalablement alors 
que vous aviez toute possibilité pour le proposer au parlement en 
faisant de la politique plutôt qu'en portant aux nues, comme vous 
venez encore de le faire, le principe de séparation des pouvoirs. Vous 
auriez pu être un peu plus politique, vous auriez pu prendre l'initiative, 
vous auriez pu réformer ce qui devait peut-être l'être au niveau du 
CCE. Comme vous ne l'avez pas fait, nous allons le faire. Nous 
déposons aujourd'hui une proposition de loi qui est même cosignée 
par un socialiste. Cela choque même des socialistes ce qui s'est 
passé. On aurait quand même attendu d'un centriste qu'il prenne les 
dispositions voulues: même les socialistes nous rejoignent en 
cosignature sur cette proposition de loi. Je pense que vous auriez dû 
être quelque peu plus proactif en la matière, d'autant qu'on sait – je 
me trompe peut-être – que le recours introduit par le CGRA n'est 
même pas introduit sur le fond mais sur la forme. C'est ce qu'on m'a 
indiqué. On ne remet donc pas en question le fond de l'affaire. Sur le 
fond, tout le monde dit que c'est normal qu'un terroriste puisse 
devenir un réfugié dans notre pays. Quelle image allons-nous avoir?

Si j'ai bien suivi, vous avez parlé d'une question préjudicielle qui allait 
pouvoir être posée à l'instance internationale voulue par le CGRA. 
Mais la défense de l'intéressé, si je ne m'abuse et si mes informations 
sont bonnes, a été organisée sur base du fait qu'il risquait la torture 
au Maroc. Je tiens tout de même à préciser que, depuis juin, les 
Marocains ont réformé leur Constitution et proscrivent la torture.

Nous ne comprenons donc pas ce qui se passe au sein de ce Conseil 
du Contentieux des Étrangers. Et, je vous le répète, je me fiche de 
savoir que ce sont les libéraux qui l'ont mis en place, mais dans la 
mesure du possible, il est indispensable de faire le ménage en la 
matière. En notre qualité d'hommes politiques, nous avons le devoir 
de faire le ménage, lorsqu'un certain nombre de responsables, même 
s'il s'agit d'une juridiction, ont conduit notre pays dans une telle 
situation.

De MR zal een wetsvoorstel 
indienen om een einde te maken 
aan die interpretatievrijheid die de 
Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen geniet met betrekking 
tot personen die veroordeeld zijn 
voor zo’n ernstige misdrijven als 
terrorisme, en we zullen de feiten 
die in de wet van 1980 worden 
aangehaald, nader omschrijven. U 
heeft dat nagelaten, terwijl u dat 
het Parlement perfect had kunnen 
voorstellen. Zelfs de socialisten 
zijn geschokt door wat er is 
gebeurd. Het wetsvoorstel dat we 
indienen, werd trouwens 
medeondertekend door een 
socialist.

Naar verluidt zou het beroep van 
het CGVS zelfs niet over de grond 
van de zaak, maar over de vorm 
gaan. De verdediging zou zich 
gebaseerd hebben op het feit dat 
de betrokkene in Marokko het 
gevaar liep om gemarteld te 
worden. De Marokkanen hebben 
echter in juni hun Grondwet 
hervormd en martelingen 
verboden.

Als politici hebben we de plicht om 
de bezem door de RvV te halen.

06.06  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Monsieur Ducarme, je 
vous entends bien. Je vous le dis à nouveau, si pour vous, faire de la 
politique signifie ne plus respecter les règles en présence, nous ne 
sommes pas d'accord. Faire de la politique ne donne pas tous les 
droits. Il importe de respecter les procédures en place. Certes, c'est 
juridique, mais de temps en temps, un État de droit, cela se respecte! 
Bien entendu, on peut le changer, ce Conseil du Contentieux, que je 
n'ai effectivement pas créé. 

Je suis le premier secrétaire d'État en charge de l'asile et de 
l'immigration à avoir attiré l'attention du gouvernement sur des 
dossiers problématiques. Dans cette liste figure le dossier de 

06.06  Staatssecretaris Melchior 
Wathelet: Als politiek bedrijven 
voor u betekent dat de regels niet 
langer hoeven te worden 
nageleefd, dan zitten we niet op 
één lijn. Dit is inderdaad een 
juridische benadering, maar soms 
wordt de rechtsstaat wel in acht 
genomen!

Het is natuurlijk mogelijk om de 
Raad voor Vreemdelingen-
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M. Lounani. Parmi ce gouvernement siègent encore certains libéraux! 
À présent, plus rien ne compte et tout le monde peut dire ce qu'il veut, 
mais voilà!

Je le répète, c'est moi qui ai attiré l'attention du gouvernement sur la 
problématique posée par le dossier Lounani. La procédure était 
entamée et modifier les règles du jeu, même si, politiquement, vous 
pensez que tout est possible et que l'on peut faire ce que l'on veut, 
était le meilleur moyen d'octroyer un statut à M. Lounani. De cela, on 
était certain! Telle n'est pas ma politique! Pour moi, le respect d'un 
certain nombre de règles reste important.

En ce qui concerne le statut de réfugié, il existe aussi en Belgique une 
Convention de Genève! Vous me rétorquerez peut-être que, 
politiquement, il faut la changer! Il existe aussi en droit des étrangers 
des textes européens, pour lesquels vous me direz aussi que 
politiquement, il nous suffit de les changer! Mais tous ces éléments 
s'imposent et s'appliquent à nous! Vous pouvez essayer de faire 
croire que nous pouvons faire ce que nous voulons, parce que nous 
sommes politiciens, mais le cadre dans lequel nous devons travailler 
doit être respecté. Donner l'impression que nous pouvons faire ce que 
nous voulons et retirer à des personnes le droit de demander l'asile 
est contraire à l'ensemble de nos engagements internationaux.

betwistingen, die ik inderdaad niet 
in het leven heb geroepen, te 
reorganiseren. Ik ben de eerste 
staatssecretaris voor Migratie- en 
Asielbeleid die de regering heeft 
gewezen op problematische 
dossiers, zoals dat van de 
heer Lounani. De procedure liep al 
en de spelregels wijzigen – al 
denkt u dan dat politiek gezien 
alles mogelijk is en dat we kunnen 
doen wat we willen – was de beste 
manier geweest om de 
heer Lounani een status toe te 
kennen.

Wat de vluchtelingenstatus betreft, 
bestaat er voor België ook zoiets 
als het Verdrag van Genève en 
Europese regelgeving. U zal me 
wellicht antwoorden dat de politiek 
ze dan maar moet wijzigen, maar 
u moet beseffen dat we niet om 
die zaken heen kunnen.  

06.07  Denis Ducarme (MR): Vous m'apportez de nouveau une 
réponse de juriste: vous confondez le respect des règles et la 
passivité. Car vous avez été passif dans ce dossier! Je reconnais bien 
la manière de travailler des démocrates-chrétiens: "Ce sont les 
libéraux qui ont mis en place le CCE". Or vous le savez: c'est votre 
portefeuille, ce sont vos attributions! De grâce, faites un peu plus de 
politique au lieu de vous contenter d'une analyse juridique. Vous me 
dites: "Vous voulez donner l'impression que l'on peut tout faire en 
politique". Et vous, vous voulez donner l'impression qu'il est 
finalement normal qu'un terroriste jugé comme tel…

06.07  Denis Ducarme (MR): U 
verwart de inachtneming van de 
regels met lijdzaamheid. U wijst 
erop dat het de liberalen zijn die 
de Raad voor Vreemdelingen-
betwistingen in het leven hebben 
geroepen, maar het gaat hier wel 
om uw bevoegdheden!

06.08  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: (…) 

06.09  Denis Ducarme (MR): Si les règles telles qu'elles sont établies 
dans notre pays permettent à un terroriste jugé comme tel d'obtenir 
un statut de réfugié, c'est qu'elles sont mauvaises!

06.10  Melchior Wathelet, secrétaire d'État: Mais allez-y!

06.11  Denis Ducarme (MR): Écoutez: nous n'allons pas changer la 
Convention de Genève. Le Mouvement Réformateur dispose d'aussi 
bons juristes que vous…

Préférer le juridique à la politique, c'est ce que j'appelle de la 
passivité! Et il n'est pas question de se mettre au-dessus des lois, 
mais le Mouvement Réformateur ne va pas rester passif. Sans 
modifier la Convention de Genève ni déposer de proposition de loi qui 
soit contraire aux principes humanistes essentiels, nous allons veiller 
à ce que ce pays ne devienne pas un havre de paix pour les 
terroristes du monde entier – et j'appelle l'ensemble des groupes qui 
le souhaitent à cosigner cette proposition qui sera déposée 
aujourd'hui!

06.11  Denis Ducarme (MR): Het 
ligt niet in onze bedoeling het 
Verdrag van Genève te wijzigen of 
essentiële humanistische principes 
op losse schroeven te zetten, 
maar we zullen er wel op toezien 
dat dit land geen vrijhaven wordt 
voor terroristen.
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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

07 Vraag van mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en 
asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de maatregelen om 
asielprocedures sneller af te handelen" (nr. 6111)
07 Question de Mme Sarah Smeyers au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et 
d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les mesures visant à 
accélérer les procédures d'asile" (n° 6111)

07.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, u weet het, er zal alweer een opvangcrisis voor 
asielzoekers zijn deze winter. Die is er eigenlijk nu al. In de voorbije 
drie maanden werden meer dan 1 000 mensen niet toegewezen. Wij 
weten dat het aantal asielaanvragen in die periode van drie maanden 
een kleine 6 000 bedroeg. Dat stemt tot nadenken.

Vorige winter werden wij met hetzelfde probleem geconfronteerd. De 
opvangcrisis kon toen, weliswaar een beetje te laat, tijdelijk bezworen 
worden met een aantal tijdelijke maatregelen. Er werd ingezien dat de 
snellere afhandeling van de dossiers zorgt voor een snellere 
doorstroming van asielzoekers, wat het opvangnet van Fedasil doet 
ontlasten.

Er werd door u ook extra personeel ingezet bij het Commissariaat-
Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor het sneller 
behandelen van de dossiers. Dat was althans de bedoeling. In 
augustus 2011 daalde de werkvoorraad bij het commissariaat-
generaal voor de eerste keer sinds maanden. Wij spreken hier over 
enkele honderden dossiers, op vele duizenden, namelijk 13 780 
dossiers in augustus en 13 035 in september. Dat is niet voldoende 
om de hele asielcrisis en de veel te lange procedure in te perken.

Ik heb de volgende concrete vragen voor u.

Mijnheer de staatssecretaris, hoe staat u tegenover het zaterdagwerk, 
mits een vergoeding uiteraard, bij het personeel van het CGVS? In 
plaats van extra verlofdagen kan men een extra inkomen aan die 
personeelsleden geven, teneinde maandelijks veel sneller dossiers te 
laten afhandelen. De baten van minder lange opvang en een minder 
groot aanzuigeffect door de veel te lange asielprocedure zullen veel 
groter zijn dan de kosten van de zaterdaguren die het personeel dan 
zou moeten kloppen.

Vindt u dat voorstel haalbaar? Wilt u het in overweging nemen? Zo ja, 
hoe ziet u de compensatie voor het zaterdagwerk? Werd dat voorstel 
al eens besproken binnen een kern of binnen de regering?

Als u het zaterdagwerk geen goede optie vindt, dan zult u weer niets 
anders kunnen doen, teneinde de doorstroom te versnellen, dan nog 
eens extra personeel aan te werven. Is dat dan niet een beetje 
hetzelfde? Kunt u niet, met de ervaring die u nu hebt, veel sneller aan 
de slag door alle hens aan dek te roepen, even door te bijten en zes 
in plaats van vijf dagen op zeven te werken? 

07.01  Sarah Smeyers (N-VA): 
L’hiver prochain, nous risquons 
fort d’être confrontés à une 
nouvelle crise de l’accueil des 
demandeurs d’asile. En effet, ces 
trois derniers mois, quelque 
6 000 demandes d’asile ont été 
introduites et plus de 
1 000 personnes n’ont pas pu être 
accueillies. L’hiver dernier, la crise 
de l’accueil des demandeurs 
d’asile avait pu être évitée in 
extremis grâce à plusieurs 
mesures temporaires. Le 
recrutement de personnel 
supplémentaire pour activer le 
traitement des dossiers avait 
permis d’accélérer la circulation 
des demandeurs d’asile et ainsi de 
soulager le réseau d’accueil de 
Fedasil.

À cet égard, que pense le 
secrétaire d’État de faire travailler 
le personnel du CGRA le samedi, 
moyennant une compensation 
financière? Les suppléments à 
payer au personnel pour les 
heures prestées le samedi 
seraient dérisoires par rapport aux 
importants bénéfices qui 
découleraient d’un accueil de plus 
courte durée et de la réduction de 
l’effet d’aspiration. Cette 
proposition a-t-elle déjà fait l’objet 
d’une discussion? Dans le cas 
contraire, le secrétaire d’État devra 
à nouveau recruter du personnel 
supplémentaire ce qui, en fin de 
compte, aboutit plus ou moins au 
même résultat.

07.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Mijnheer de voorzitter, 
medewerkers van niveau A prestaties doen uitvoeren op zaterdag kan 
niet zonder meer worden doorgevoerd. Dit vergt een wijziging van de 

07.02  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Je ne peux pas 
faire travailler des collaborateurs 
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huidige reglementering. Bovendien blijkt dat de overuren door 
zaterdagwerk binnen een bepaalde periode moeten worden 
gerecupereerd, dus het heeft weinig zin die overuren in een bepaalde 
periode te doen presteren.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met belangrijke extra 
kosten voor dit weekendwerk. Op het ogenblik werken airconditioning 
noch verwarming in het weekend. De etage wordt slechts gedeeltelijk 
gebruikt door het CGVS en indien het gebouw in het weekend 
gebruikt wordt, moet die regeling worden aangepast. De beheerder 
van het gebouw zal daarvoor extra kosten aanrekenen, afhankelijk 
van het aantal gebruikte etages. De huurlasten van het WTC II zijn 
zeer hoog.

Indien men zou opteren voor extra uren voor asielzoekers op 
zaterdag, moet rekening worden gehouden met de inzet van extra 
personeel voor het onthaal en de beveiliging. Al deze kosten moeten 
geplaatst worden tegenover de effectieve meerwaarde van 
zaterdagwerk. Het heeft ten slotte weinig zin de productiviteit van het 
CGVS te verhogen indien de behandeling van de beroepen door de 
RvV niet in dezelfde mate volgt.

De regering besliste in oktober 2010 en in april 2011 bijkomende 
middelen toe te kennen aan het CGVS en de RvV. DVZ en CGVS 
hebben intussen al bijkomend toegekende personeelsleden 
aangeworven. Bij de RvV is dit slechts gedeeltelijk het geval, de 
procedure voor de aanwerving van rechters loopt nog.

De nieuwe protection officers starten in mei, juli en september 2011 
op het CGVS. Tegen het einde van het jaar zullen de laatst 
aangeworven personeelsleden ten volle operationeel zijn. Dit zal de 
output van het CGVS zeker verbeteren.

Ik wil benadrukken dat wij uw voorstel nagekeken hebben. Wij 
hebben de balans opgemaakt: brengt een dag meer werken een 
hogere productiviteit per maand met zich? Dat is de vraag. Indien wij 
mensen laten werken op zaterdag en extra personeel aanwerven of 
overuren laten presteren, die extra betaald en gerecupereerd moeten 
worden, creëert dit extra lasten. Wij hebben de balans opgemaakt wat 
de beste manier van werken is om zo productief mogelijk te zijn, en 
wij hebben ervoor gekozen te blijven werken zonder bijkomend werk 
op zaterdag, dit na advies te hebben ingewonnen bij het CVGS en na 
advies van FOD P&O en IBZ.

Ik moet zeggen dat de productiviteit van het CVGS met 78 % 
gestegen is sinds 2009. Wij werken dus door. Ook de productiviteit 
per agent is toegenomen.

de niveau A le samedi comme ça. 
Cela requiert une modification de 
la réglementation actuelle. De 
plus, ces heures supplémentaires 
devront être récupérées dans un 
délai bien déterminé si bien 
qu'elles n'ont pas beaucoup de 
sens. Quant au travail pendant le 
week-end, il impliquera lui aussi 
des frais d'utilisation 
supplémentaires sur le plan des 
infrastructures. En outre, il faudra 
recruter du personnel 
supplémentaire pour assurer 
l'accueil et l'encadrement. Il 
convient de mettre tous ces 
éléments en balance avec la plus-
value effective du travail du 
samedi. Enfin, il me paraît 
également peu judicieux 
d'augmenter la productivité du 
CGRA si le traitement des recours 
par le Conseil du Contentieux des 
Étrangers – au sein duquel la 
procédure en vue du recrutement 
de juges est encore en cours –
accuse un retard. D'autre part, les 
nouveaux recrutements du CGRA, 
qui seront bouclés d'ici à la 
fin 2011, amélioreront à coup sûr 
la productivité. 

Nous avons étudié cette 
proposition et dressé un bilan: afin 
de travailler avec la plus grande 
productivité possible, nous avons 
choisi de continuer à travailler 
sans prestations du samedi, et ce 
après avoir recueilli plusieurs avis 
du CGRA, du SPF P&O et de 
l'Intérieur. Par ailleurs, la 
productivité du CGRA a augmenté 
de 78 % depuis 2009. 

07.03  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik geloof 
wel dat de productiviteit binnen het CGVS is gestegen. Er is ook meer 
personeel ingezet. Daarover gaat het niet. Het resultaat blijft hetzelfde 
omdat er nu eenmaal meer aanvragen zijn. Ik twijfel zeker niet aan de 
inzet van het personeel.

Ik dacht alleen dat zaterdagwerk een goede piste zou zijn. Het is 
immers veel gemakkelijker om mensen in te zetten die al ervaring 
hebben dan eerst extra mensen te moeten opleiden om dan pas na 
maanden het volle rendement te hebben.

07.03  Sarah Smeyers (N-VA): Je 
suis bien disposée à croire, moi 
aussi, que la productivité s’est 
améliorée au CGRA. De plus, du 
personnel supplémentaire a été 
recruté et je ne doute aucunement 
de son zèle. Mon propos concerne 
plutôt le fait de travailler le samedi, 
parce qu’il est beaucoup plus 
simple de faire appel à du 
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U zegt dat men mensen van het niveau A niet zomaar op zaterdag 
kan laten werken. Wij zitten echter in een crisis. Dan moeten 
crisismaatregelen worden genomen. Niet alleen door in meer 
opvangplaatsen te voorzien, want dat kost ook geld zoals u weet, 
mijnheer Wathelet. Het kost 30 euro per dag extra per asielzoeker. De 
opvang voor de huidige 23 000 asielzoekers kost dus een klein 
miljoen euro per dag. Ik denk dat de aircokosten voor een zaterdag op 
het commissariaat-generaal er toch wel kunnen worden bijgenomen.

personnel expérimenté que de 
devoir d’abord former de nouvelles 
recrues.

D’après le secrétaire d’État, on ne 
peut pas, du jour au lendemain, 
faire travailler du personnel de 
niveau A le samedi, or nous nous 
trouvons bien en situation de crise. 
L’accueil des 23 000 demandeurs 
d’asile actuels nous coûte près 
d’un million d’euros par jour, aussi 
des frais d’infrastructure 
supplémentaires le samedi 
peuvent-ils tout de même se 
justifier. 

07.04 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…)

07.05  Sarah Smeyers (N-VA): Recuperatieverlof ja, dan moet u de 
personeelsleden uitbetalen.

07.06 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Hoe kunnen wij het 
personeel en het budget dat wij hebben op de meest efficiënte manier 
gebruiken? Met de bijkomende middelen die wij hebben gekregen, 
was de vraag met het oog op de productiviteit, het aantal dossiers dat 
per maand wordt behandeld, of dat geld beter aan zaterdagwerk dan 
wel aan bijkomend personeel zou worden besteed. Beide argumenten 
hebben voor- en nadelen.

Wij hebben advies aan het CGVS gevraagd. Zij hebben gezegd dat zij 
liever bijkomend personeel zouden hebben. Wij hebben dit ook bij het 
IBZ gevraagd. Zij hebben ons toen gezegd dat zij voor meer 
productiviteit eerder meer personeel dan zaterdagwerk verkiezen.

Als het moet, kan zaterdagwerk en zelfs zondagwerk voor mij. 

07.06  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Le nœud du 
problème, c’est l’affectation la plus 
efficace du personnel et du 
budget. Qu’il s’agisse de travailler 
le samedi ou de personnel 
supplémentaire, les deux options 
présentent des avantages et des 
inconvénients. Dans leurs avis, le 
CGRA et l’Intérieur se sont 
prononcés pour le personnel 
supplémentaire. Je ne veux pas, 
toutefois, exclure d’office le travail 
du week-end.

07.07  Sarah Smeyers (N-VA): Het moet nog menselijk blijven 
natuurlijk. Het personeel kan natuurlijk niet altijd elke zaterdag 
werken.

07.07  Sarah Smeyers (N-VA): 
Dans tous les cas, la situation doit 
rester raisonnable pour le 
personnel. 

07.08 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Wij moeten oplossingen 
vinden. Daarom heb ik gevraagd wat het meest efficiënte was. De 
antwoorden die ik heb gekregen van de twee relevante administraties 
was bijkomend personeel liever dan zaterdagwerk.

07.09  Sarah Smeyers (N-VA): Ik probeer maar constructief met u 
mee te denken, mijnheer de staatssecretaris.

07.09  Sarah Smeyers (N-VA): Je 
m’efforce seulement de participer 
positivement à la réflexion. 

07.10 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Dit voorstel is in elk geval 
meer dan redelijk. De vraag moest in elk geval worden gesteld.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

08 Samengevoegde vragen van
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- mevrouw Sarah Smeyers aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor 
Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de ontruiming van het leegstaand pand 
nabij het Noordstation" (nr. 6127)
- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor 
Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de problematiek van de dakloze 
vreemdelingen rond het Brusselse Noordstation" (nr. 6173)
- mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, 
voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over "de uit het Noordstation uitgezette 
dakloze vreemdelingen" (nr. 6229)
08 Questions jointes de
- Mme Sarah Smeyers au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "l'évacuation d'un immeuble 
inoccupé près de la gare du Nord" (n° 6127)
- Mme Nahima Lanjri au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique 
des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "le problème des étrangers sans abri aux 
abords de la gare du Nord à Bruxelles" (n° 6173)
- Mme Karin Temmerman au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la 
Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur "les étrangers sans-abri expulsés de 
la gare du Nord" (n° 6229)

08.01  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de minister, we lazen de 
voorbije weken in verschillende kranten dat er opnieuw een bezetting 
was bij het Noordstation door daklozen en al dan niet 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Die situatie is niet houdbaar; dat was 
vorig jaar ook al het geval. De Schaarbeekse burgemeester Cécile 
Jodogne heeft op 9 september de ontruiming van het pand aan het 
Noordstation gevraagd, uiterlijk op 16 september. Inmiddels is dat 
gebeurd. Dat lijkt mij een terechte vraag van de burgemeester. Mijn 
vraag gaat echter over de herkomst van de aangetroffen daklozen en 
asielzoekers. De meesten waren Romazigeuners van Tsjechische 
afkomst waarvan geweten is dat zij geen kans maken op asiel in ons 
land. Zij staan nu weer op straat en waar ze nu verblijven, is 
onduidelijk.

Ik heb een paar vragen over die 72 aangetroffen Romazigeuners.
Welk statuut hebben die mensen nu? Zijn er naast de Romazigeuners 
nog anderen afkomstig uit Oost-Europa en dus geen kans maken op 
asiel in ons land? Hoeveel van de inmiddels uitgezette bewoners van 
dat pand verblijven er nog in ons land? Wat zult u concreet 
ondernemen, alstublieft naast uw inefficiënte ontradingscampagnes, 
om het probleem aan te pakken?

08.01  Sarah Smeyers (N-VA): 
Comme l'année dernière, les 
médias nous ont appris que la 
gare du Nord à Bruxelles était 
occupée par des sans-abri ainsi 
que par des demandeurs d'asile 
déboutés ou non. Mme Cécile 
Jodogne, la bourgmestre de 
Schaerbeek, a ordonné 
l'évacuation de l'immeuble 
concerné, situé près de la gare, 
avant le 16 décembre. Parmi ces 
sans-abri et ces demandeurs 
d'asile se trouvaient 72 Roms 
d'origine tchèque dont les chances 
d'obtenir l'asile en Belgique sont 
quasi nulles. On ne sait pas très 
bien où ils se trouvent aujourd'hui. 

Quel statut ces personnes ont-
elles à l'heure actuelle? D'autres 
ressortissants de pays d'Europe 
de l'Est figuraient-ils parmi ces 
sans-abri et ces demandeurs 
d'asile? Combien d'entre eux 
séjournent-ils encore dans notre 
pays et que compte faire 
concrètement le secrétaire d'État 
pour régler ce problème, hormis 
mener des campagnes de 
dissuasion inefficaces? 

08.02  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, mijn 
vraag betreft een zeventigtal mensen, waaronder ook gezinnen met 
kinderen, die uit het Noordstation werden gezet op vraag van de 
waarnemend burgemeester van Schaarbeek wegens hygiëne- en 
veiligheidsproblemen.

08.02  Nahima Lanjri (CD&V): 
Quelque 70 personnes, parmi 
lesquelles aussi des familles avec 
des enfants, ont été expulsées de 
la gare du Nord pour des raisons 
d'hygiène et de sécurité à la 
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Heel wat betrokkenen zouden niet in de asielprocedure zitten. Klopt 
dat? Hoeveel van de 72 personen die werden uitgezet, hadden wel 
een asielaanvraag ingediend? Hoeveel onder hen hadden geen 
aanvraag ingediend? Hoeveel personen die misschien in aanmerking 
kwamen voor een verkorte procedure, hebben die niet verkregen?

Vanuit welke landen komen zij?

Hadden zij al een bevel gekregen om het grondgebied te verlaten 
toen zij asiel aanvroegen? Als zij geen asiel hebben aangevraagd, wat 
is er met hen gebeurd?

Verblijven de personen die asiel hadden aangevraagd en bevel 
hadden gekregen het grondgebied te verlaten, in een 
terugkeercentrum? Zijn er intussen al gedwongen of vrijwillig 
teruggekeerd of werken zij mee aan hun terugkeer?

Indien zij hier zijn in het kader van het vrij verkeer van werknemers-
Europeanen, moeten zij uiteraard zelf in hun verblijf kunnen voorzien, 
zonder op het OCMW terug te vallen. Er moet dan worden 
gecontroleerd of zij werken of een inkomen hebben. Is dat gebeurd?

De procedures worden versneld. Ziet men reeds een effect van de 
extra aangeworven mensen bij het CGVS en meer bepaald bij DVZ? 
Dat is een meer algemene vraag, omdat ik wil weten hoeveel 
procedures er momenteel zijn. Elke dag dat er minder procedures 
zijn, worden immers meer opvangplaatsen gecreëerd en neemt ook 
het aanzuigeffect af.

demande de la bourgmestre 
faisant fonction de Schaerbeek.

Combien de ces 72 personnes 
avaient introduit une demande 
d'asile? Combien de personnes 
qui entraient peut-être en ligne de 
compte pour une procédure 
accélérée ne l'ont pas obtenue?

De quels pays d'origine s'agit-il? 
Ces personnes avaient-elles déjà 
reçu un ordre de quitter le territoire 
lorsqu'elles ont demandé l'asile? 
Si elles n'ont pas demandé l'asile, 
que sont-elles devenues?

Les personnes qui avaient 
demandé l'asile et reçu l'ordre de 
quitter le territoire séjournent-elles 
dans un centre de retour? Des 
personnes ont-elles entre-temps 
déjà été renvoyées de force ou 
sont-elles retournées 
volontairement? Collaborent-elles 
à leur retour?

Si elles résident dans notre pays 
dans le cadre de la libre circulation 
des travailleurs européens, a-t-on 
contrôlé si elles travaillent ou ont 
un revenu?

Plus généralement, les personnes 
supplémentaires qui ont été 
engagées permettent-elles 
d'accélérer les procédures?

De voorzitter: Vraag nr. 6229 over hetzelfde thema van mevrouw 
Temmerman is zonder voorwerp.

Le président: La question n° 6229 
sur le même thème de 
Mme Temmerman est sans objet.

08.03 Staatssecretaris Melchior Wathelet: DVZ is niet in het bezit 
van een naamlijst van de uitgezette vreemdelingen in een pand nabij 
het Noordstation. Bijgevolg beschikt DVZ niet over informatie 
betreffende hun nationaliteit en verblijfsstatuut. Die 
opvangproblematiek wordt verder opgevolgd door mijn collega, de 
heer Courard. Het komt hem dan ook toe u verdere uitleg te geven 
over de opvolging en de aanpak van het probleem.

DVZ is niet ingelicht over het statuut van die personen. Er werd 
daarover ook niets gevraagd aan DVZ.

08.03  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: L’Office des 
Étrangers n’a pas en sa 
possession une liste des noms 
des étrangers expulsés d’un 
bâtiment près de la gare du Nord. 
Par conséquent, il ne dispose 
d'aucune information sur leur 
nationalité et leur statut de séjour. 
Le secrétaire d’État Courard 
pourra donner davantage 
d’explications sur le suivi du 
problème. L’Office des Étrangers 
ne dispose d’aucune information 
sur le statut de ces personnes. Il 
n'a pas non plus été consulté à ce 
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sujet. 

08.04  Sarah Smeyers (N-VA): Het is alweer een manco in heel het 
asielbeleid als wij niet weten waar die personen vandaan komen, 
waar zij naartoe gaan en of ze momenteel nog op ons grondgebied 
verblijven. Het is de zoveelste ondergraving van uw eigen beleid.

Mijn derde vraag was wat u in de toekomst zult ondernemen om de 
komst van Oost-Europeanen en Romazigeuners tegen te gaan. Als 
het geen asielzoekers zijn, begrijp ik wel dat ze ook niet traceerbaar 
zijn. Er is echter een aanzienlijk deel dat wel asiel aanvraagt.

08.04  Sarah Smeyers (N-VA): 
Voilà qui sape une nouvelle fois la 
politique menée. Quelles actions le 
secrétaire d’État compte-t-il 
entreprendre à l’avenir afin de 
lutter contre l'afflux de personnes 
issues d’Europe de l’Est et de 
Roms?

08.05 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…)

08.06  Sarah Smeyers (N-VA): Er moet toch iets kunnen worden 
gedaan aan de toestroom van die mensen? Het zijn Europeanen en 
er is vrij verkeer van personen, maar zij moeten toch met een doel 
naar hier komen. Zij kunnen toch niet zomaar naar hier komen? Dat is 
niet het principe van vrij verkeer. Zij moeten dan in hun onderhoud 
kunnen voorzien en niet zomaar na drie maanden bij het OCMW 
aankloppen. Het is al te gemakkelijk om te zeggen dat het om 
Europeanen gaat, die geen asiel aanvragen.

08.06  Sarah Smeyers (N-VA): Ils 
ne peuvent tout de même pas 
venir ici comme bon leur semble. 
Tel n’est pas le principe de la libre 
circulation. Ils doivent alors 
pouvoir subvenir à leurs besoins et 
non simplement aller frapper à la 
porte du CPAS après trois mois. 
N’est-ce pas un peu trop simple de 
dire qu’il s’agit d’Européens qui ne 
demandent pas l’asile?

08.07 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…)

08.08  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, dat is de 
reden waarom ik die vraag heb gesteld. Waren het EU-onderdanen? 
U weet dat niet, maar u zegt wel dat het geen asielzoekers zijn, omdat 
ze niet bekend zijn bij DVZ.

08.08  Nahima Lanjri (CD&V): 
S’agissait-il de ressortissants de 
l'UE? Le secrétaire d’État l’ignore 
mais il déclare en revanche que ce 
ne sont pas des demandeurs 
d’asile car ils ne sont pas connus 
auprès de l’Office des Étrangers. 

08.09 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…) Ik weet niet of ze al 
dan niet bekend zijn. Ik weet niet wie ze zijn.

08.09  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Je ne sais pas 
s’ils sont connus ou non. J’ignore 
qui ils sont.

08.10  Sarah Smeyers (N-VA): Dan weet u ook niet of het 
Europeanen zijn.

08.10  Sarah Smeyers (N-VA): Le 
secrétaire d’État ignore alors aussi 
s'il s'agit de ressortissants 
européens.

08.11 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…)

08.12  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de staatssecretaris, ik doe 
een veronderstelling. Wij moeten volgens mij weten wie ze zijn. Ofwel 
zijn het asielzoekers en dan hebben zij in principe recht op opvang. 
Op dat moment gaat het om een probleem van opvang. Ofwel zijn het 
asielzoekers die zijn uitgeprocedeerd of illegalen en dan vallen zij wel 
onder uw bevoegdheid. Dat is ook de reden waarom ik vroeg naar 
hun uitwijzing. Nog een mogelijkheid is dat het inderdaad gaat om EU-
onderdanen die hier op een verkeerde manier zijn. Zij zitten daar te 
wachten op hulp – dit werd overigens gezegd door mensen van de 
Foyer –, terwijl zij eigenlijk geen recht hebben op hulp. Als zij naar hier 

08.12  Nahima Lanjri (CD&V): 
Soit ces personnes sont des 
demandeurs d’asile et elles ont 
alors en principe droit à l'accueil, 
soit il s’agit de demandeurs d’asile 
déboutés ou d’illégaux. Dans ce 
cas, ils relèvent de la compétence 
du secrétaire d’État. Il est vrai qu'il 
peut aussi s'agir de ressortissants 
européens arrivés chez nous selon 
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komen in het kader van vrij verkeer van werknemers, dan moeten zij 
werken. Op dat moment komen we weer terecht bij uw bevoegdheid 
om te controleren of zij wel recht hebben op een verblijfsvergunning 
volgens de criteria waaraan men moet voldoen als EU-onderdaan.

Aan de criteria waaraan men moet voldoen als EU’er, namelijk werk 
hebben of voldoende inkomen hebben om hier te zijn, voldoen zij 
blijkbaar niet. Als zij voldoende inkomen zouden hebben, dan zouden 
zij niet aan het Noordstation zitten.

Iemand moet toch de verantwoordelijkheid nemen om na te gaan wie 
die mensen zijn, onder wiens bevoegdheid zij vallen, teneinde te 
bepalen of zij hier kunnen blijven ofwel het land moeten worden 
uitgezet. Het is een van beide.

des modalités inappropriées. S’ils 
viennent ici dans le cadre de la 
libre circulation des travailleurs, ils 
doivent alors trouver un emploi. 
Nous retombons à ce moment 
dans le champ d’application des 
compétences du secrétaire d’État 
chargé de contrôler s’ils ont droit 
ou non à un permis de séjour 
selon les critères imposés aux 
ressortissants de l'UE.

Ils ne satisfont manifestement pas 
aux critères auxquels les 
ressortissants de l'Union 
européenne doivent se conformer. 
S'ils avaient disposé de revenus 
suffisants, ils ne se seraient pas 
retrouvés dans un bâtiment près 
de la gare du Nord. Quelqu'un doit 
prendre la responsabilité 
d’identifier l'organe habilité à 
statuer sur la question de savoir si 
ces personnes peuvent rester en 
Belgique ou si elles doivent quitter 
le pays.  

08.13 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ja, maar tegelijk zult u 
het met mij eens zijn dat het niet het personeel van de DVZ toekomt 
om de identiteit van die mensen te controleren. Dan zou de DVZ ook 
de identiteitscontroles moeten uitvoeren van degenen die hier 
misschien zonder statuut verblijven. Nee, die informatie moet naar de 
DVZ komen, hetzij van Fedasil, hetzij van de maatschappelijke 
integratie indien betrokkenen iets hebben gevraagd aan onze sociale 
systemen, zoals opvang, of indien zij een asielprocedure hebben 
ingediend. Als zij Europeanen zijn, hebben zij recht op opvang en 
dergelijke. Ofwel hebben zij steun aan een OCMW gevraagd of iets 
dergelijks, ofwel werden zij op een bepaald moment gearresteerd 
door de politie. Als de politie ziet dat zij geen statuut hebben, dan 
zouden zij verwijderd moeten worden.

08.13  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Il n'appartient 
pas au personnel de l'Office des 
Étrangers de contrôler l'identité de 
ces personnes. S'il s'agit 
d'Européens, ils peuvent prétendre 
à un accueil. Soit ils ont demandé 
de l'aide à un CPAS, soit ils ont 
été arrêtés par la police à un 
moment donné. La constatation, 
par la police, d'une absence de 
statut devrait entraîner leur 
éloignement.

08.14  Nahima Lanjri (CD&V): Welnu, dan komen wij toch bij u 
terecht?

08.15 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ja, maar zoals ik juist zei, 
ik heb daarover niets gekregen. Ik weet zelfs niet wie zij zijn.

08.16  Nahima Lanjri (CD&V): Ik vind toch dat er een 
verantwoordelijkheid is, ook van de DVZ, om mee de identiteit te 
controleren.

08.17 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik wil wel hoor, maar wat 
moet ik doen met de DVZ? Moet ik aan de personen van de WTC 
vragen om een ronde door Brussel te maken, personen te controleren 
en hun identiteitsdocumenten op te vragen? Dat is onze job niet. Ik 
neem mijn verantwoordelijkheid op.

08.18  Nahima Lanjri (CD&V): Dat gebeurt toch wel op trams en 
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bussen, door het personeel van de DVZ.

08.19 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Maar nee, dat doet de 
politie!

08.20  Nahima Lanjri (CD&V): Het gebeurt samen met mensen van 
de DVZ.

08.21 Staatssecretaris Melchior Wathelet: De personeelsleden van 
de DVZ zijn geen politieagenten.

08.22  Nahima Lanjri (CD&V): Het klopt dat dit gebeurt samen met 
de politie. Ik heb ook niet gezegd dat u dat alleen moet doen.

08.23 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Wij staan altijd ter 
beschikking van de politie.

08.24  Nahima Lanjri (CD&V): Ik heb helemaal niet gezegd dat u dat 
alleen moet doen. U zou kunnen samenwerken met de politie. De 
politie is daar ter plaatse geweest.

08.24  Nahima Lanjri (CD&V): 
Pour ce faire, ne devons-nous pas 
nous adresser au secrétaire d'État 
qui pourrait ensuite, à son tour, 
collaborer avec la police? La 
police s'est rendue sur les lieux.

08.25 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Waarom hebben wij dan 
niets gekregen? Ik werd niet uitgenodigd met de DVZ.

08.25  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Ni moi, ni l'Office 
n'avons été invités à participer à 
cette action.

08.26  Nahima Lanjri (CD&V): Dat is dan een manco. Dat zullen wij 
eens aan minister Turtelboom moeten vragen. Ik had deze vraag ook 
al voor staatssecretaris Courard ingediend, omdat ik wist dat wij weer 
van het kastje naar de muur gestuurd zouden worden. Maar ik zal ook 
aan minister Turtelboom vragen of de identiteiten gecontroleerd 
werden.

08.26  Nahima Lanjri (CD&V): 
Cette situation est anormale. 
J'avais déjà prévu de poser 
également cette question à 
M. Courard car je savais que je 
serais une nouvelle fois renvoyée 
d'un ministre à l'autre. Je 
demanderai dès lors également à 
Mme Turtelboom si les identités 
ont été contrôlées.

08.27  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, wat 
mevrouw Lanjri zegt, klopt. U schippert weer. U verwijst alle kleine 
bevoegdheden door, hetzij naar de heer Courard, hetzij naar mevrouw 
Turtelboom. Jullie vormen toch samen een regering? Er kan toch 
eens worden gesproken over deze materie. Het probleem in het 
Noordstation is een jaarlijks weerkerend probleem. Jullie hadden vorig 
jaar al maatregelen kunnen nemen en voorzien dat het dit jaar weer 
zou gebeuren. Daarvoor hadden jullie een plan kunnen opstellen. 
Zodoende had de politie meteen bij de uitdrijving de identiteit kunnen 
opvragen.

08.27  Sarah Smeyers (N-VA): Le 
secrétaire d'État tente à nouveau 
de refiler la patate chaude au 
voisin, qu'il s'agisse de M. Courard 
ou de Mme Turtelboom. Ne 
pouvez-vous pas vous parler entre 
vous? Le problème de la gare du 
Nord se pose en effet chaque 
année.

08.28 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Het Romaplan van 
Vlaanderen heeft een aanzuigeffect gecreëerd. Het heeft 
onduidelijkheid gecreëerd, door te bepalen dat Romazigeuners hier 
mogen worden geïntegreerd. Dat heeft ook meegeholpen. De 
integratie van de Romazigeuners is ook een beleid dat moet worden 
gevoerd. De bepaling dat enkel het federale niveau ze moet 

08.28  Melchior Wathelet, 
secrétaire d'État: Le plan Roms de 
la Flandre a généré un effet 
d’aspiration et a également semé 
la confusion en laissant entendre 
que les Roms pouvaient être 
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integreren, heeft ook meegeholpen. intégrés ici. Cela y a aussi 
contribué.

08.29  Sarah Smeyers (N-VA): Het is altijd de fout van iemand 
anders. Ik begrijp dat voor het bewuste probleem verschillende 
beleidsniveaus en verschillende ministers bevoegd zijn. Ik vraag 
alleen het volgende.

Het probleem in kwestie was voorzienbaar. Het was in 2010 al 
gebeurd dat de honderden betrokkenen in het Noordstation sliepen. U 
wist dat, indien de asielcrisis niet zou worden aangepakt, in 2011 
hetzelfde opnieuw zou gebeuren.

Het is bijgevolg erg teleurstellend dat ter zake geen concreet plan 
inzake identiteit en terugkeerbeleid is opgesteld. 

08.29  Sarah Smeyers (N-VA): Je 
comprends parfaitement que cette 
question précise relève de 
différents niveaux de pouvoir et de 
la compétence de plusieurs 
ministres. Toutefois, ce problème 
était prévisible et je trouve donc 
fort décevant qu’aucun plan 
concret n’ait été établi en la 
matière.

08.30  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, het is niet de 
bedoeling dat wij hier de schuld naar iemand doorschuiven, wat ik dan 
ook niet wil doen.

08.31 Staatssecretaris Melchior Wathelet: (…).

De voorzitter: Mijnheer de staatssecretaris, wacht u even. Mevrouw Lanjri heeft het woord.

08.32  Nahima Lanjri (CD&V): Mag ik even? Ik had het woord.

Mijnheer de staatssecretaris, ik wil gewoon aangeven dat het 
probleem er was. Het is blijkbaar niet op een gecoördineerde wijze 
aangepakt. Het is echter nog niet te laat.

Wat hebt u immers gekregen? Het probleem heeft zich gewoon 
verplaatst. De betrokkenen zijn nu niet langer in het Noordstation. Zij 
bevinden zich nu in de parken in en rond Brussel. U kunt de 
betrokkenen dus nog terugvinden. Zij liggen nu in de parken te 
slapen.

Wanneer mensen massaal op straat worden aangetroffen, moet de 
overheid toch controleren wie zij zijn en wat zij op straat doen. Horen 
zij op straat te zijn? Wie moet zijn verantwoordelijkheid nemen?

Het kan zijn dat het een OCMW is dat zijn verantwoordelijkheid moet 
nemen. Het komt mij evenwel voor dat het gaat over Europeanen die 
hier eigenlijk niet mogen zijn, indien zij niet voldoende inkomsten 
hebben en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 
Wanneer zulks is vastgesteld, komen wij wel bij u terecht, teneinde 
ervoor te zorgen dat betrokkenen het land kunnen worden uitgezet.

08.32  Nahima Lanjri (CD&V): Il 
n’est pas encore trop tard. Les 
intéressés ne campent plus à la 
gare du Nord, mais dorment 
aujourd’hui dans les parcs. 
Lorsqu’un grand nombre de 
personnes errent dans la rue, les 
autorités doivent tout de même 
contrôler leur identité et le motif de 
leur présence. Il est possible que 
cette tâche incombe à un CPAS. 
Or, je pense qu’il s’agit 
d’Européens qui ne sont pas 
autorisés à séjourner en Belgique, 
qui ne disposent pas de revenus 
suffisants et ne peuvent subvenir à 
leurs besoins. Une fois que ces 
éléments auront été établis, nous 
nous tournerons à nouveau vers le 
secrétaire d’État. 

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

De voorzitter: Collega’s, de staatssecretaris had mij laten weten dat hij om 12.00 uur een andere 
verplichting heeft. Ik vrees dat onze vergadering bijgevolg hier moet stoppen, maar ik dring erop aan dat de 
vele vragen die nog aan de agenda staan, zo snel mogelijk aan de orde komen. 

08.33  Sarah Smeyers (N-VA): Mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat 
de agenda van de staatssecretaris hem niet toelaat te blijven. Mag ik 
dan mijn vraag nr. 6175 over de bezettingsgraad in gesloten centra 
omzetten in een schriftelijke vraag en aldus het schriftelijk antwoord 

08.33  Sarah Smeyers (N-VA): Je 
comprends que l'agenda du 
secrétaire d'État ne lui permet pas 
de rester. Pourrais-je dès lors 
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krijgen? Dat bespaart iedereen tijd. transformer ma question n° 6175 
en question écrite?

De voorzitter: Mevrouw Smeyers, ik noteer dat uw vraag nr. 6175 
wordt omgezet in een schriftelijke vraag en dat u het antwoord daarop 
nu meekrijgt.

Mevrouw Lanjri, u wou ook iets vragen.

Le président: Cette question étant 
transformée en question écrite, la 
réponse est à présent 
communiquée à Mme Smeyers.

08.34  Nahima Lanjri (CD&V): Ik stel mijn vraag de volgende keer.

De voorzitter: Mijnheer Francken, wat wou u vragen?

08.35  Theo Francken (N-VA): Wanneer is de volgende commissie, 
mijnheer de voorzitter?

De voorzitter: Zo snel mogelijk. Dat moet het secretariaat met de staatssecretaris overleggen. Het is alvast 
zeker dat er volgende woensdagnamiddag vragen zullen zijn. Er is nog een agendaprobleem met mevrouw 
Turtelboom maar wij proberen het op te lossen.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.05 uur.
La réunion publique de commission est levée à 12.05 heures.


