Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie,
over "de niet-verlenging van het mandaat van de coördinator in de opvang van asielzoekers"
(nr. 11031) – 24/04/2012
05.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, ik zal het kort houden. Het is
immers een vrij eenvoudige vraag.
Mevrouw de staatssecretaris, u hebt de beslissing genomen om aan het contract van de heer
De Roo, die verantwoordelijk was voor de coördinatie van de opvang van asielzoekers, een
einde te maken. Een dergelijke maatregel is uiteraard uw volste recht en uw beslissing. Wij
respecteren ze ook.
Ik wou echter enkel het volgende vragen:
(1) Hoe ziet u nu de coördinatie van de opvang? Wie zal de taak die de heer De Roo had,
overnemen?
(2) Hebt u de taak aan Fedasil doorgegeven?
(3) Hebt u ze aan het kabinet doorgegeven?
(4) Wordt zijn taak nu door uw kabinet overgenomen?
(5) Is er een extra persoon mee belast of wordt de taak gewoon binnen het huidige kader
uitgevoerd, zij het bij Fedasil of door uw kabinet?
Ik heb nog een andere vraag. De directeur-generaal van Fedasil is nog altijd directeurgeneraal ad interim en dus tijdelijk. Wanneer wordt eindelijk een definitieve beslissing
genomen over de directeur van Fedasil?
Deze toestand sleept nu ook al maanden aan. Ik weet dat ter zake een beslissing moest vallen.
De examens zijn al afgelopen. Wanneer valt de beslissing? Wanneer wordt de nieuwe
directeur-generaal bij Fedasil aangeduid?
05.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw Lanjri, ik heb vorige week op precies
dezelfde vraag van mevrouw Smeyers geantwoord. Vermits u hier niet aanwezig was, zal ik u
het antwoord alsnog geven.
De functie van crisismanager of afgevaardigde voor de opvangplaatsen werd, zoals u weet,
door de vorige regering en in andere omstandigheden gecreëerd. Het was een functie die door
een kabinetslid van de toenmalige eerste minister Leterme werd uitgeoefend. De belangrijkste
doelstelling van de functie was het verzekeren van de coördinatie tussen de verschillende
kabinetten, met name het kabinet belast met de opvang en het kabinet belast met asiel en
migratie.
Zoals u weet, is beslist het probleem van de coördinatie aan te pakken, door één
staatssecretaris voor asiel, migratie en opvang bevoegd te maken, wat ook een vraag van het
Parlement was.
Een deel van de functie hield ook het voortdurend zoeken naar en creëren van opvangplaatsen
in. Voor die taak is door de huidige regering een andere piste gekozen. Het voortdurend
creëren van bijkomende opvangplaatsen was immers niet houdbaar, noch budgettair noch
operationeel.

Daarom bepaalt het regeerakkoord ook dat de regering via een aantal structurele maatregelen
de asiel- en opvangcrisis onder controle zal krijgen. Ik heb ter zake dan ook een structureel
plan aan de Ministerraad voorgelegd. Ik ben bezig met de uitvoering van dit structureel plan.
Het mandaat van afgevaardigde voor de opvang is dus niet langer noodzakelijk. Ik kan het
loon van een topambtenaar van de weddeschaal A52, dat hoger ligt dan de wedde van de
huidige directeur-generaal bij Fedasil, dan ook niet langer rechtvaardigen.
Het betrof een contract van drie maanden, dus voor januari, februari en maart 2012. De
resterende opdrachten van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen zullen door de Algemene
Directie van Fedasil worden ingevuld binnen het personeelskader, dat daartoe ook volstaat.
Het spreekt vanzelf dat voor de coördinatie met de bevoegde diensten de invulling door mijn
kabinet zal gebeuren.
De naam die uit de selectieprocedure voor de aanstelling van een volwaardige directeurgeneraal voor Fedasil is gekomen heb ik op 16 december 2011 aan de regering bezorgd. Zoals
u weet wacht er nog een hele trein benoemingen en aanstellingen. Spijtig genoeg zit de
nieuwe directeur-generaal van Fedasil daar ook op.
Ik ben blij dat u erop aandringt. Ik zal de steun van u en uw ministers kunnen gebruiken om
een nieuwe directeur-generaal te verkrijgen.
05.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de staatssecretaris, in uw antwoord zitten
elementen die ik helemaal steun. Ik heb vroeger zelf al gezegd dat het probleem niet kan
worden aangepakt door enkel maar in bijkomende plaatsen te voorzien zonder te werken aan
de beperking van de instroom en het vergroten van de uitstroom. De kosten die daaraan
verbonden waren levert u nu een besparing op, en dat is positief.
U zegt dat u die taak laat opnemen door Fedasil. Ik vind het des te schrijnender dat de
beslissing om een directeur voor Fedasil aan te duiden al sinds 16 december 2011 klaarligt.
Vier maanden later is hij nog altijd niet benoemd. U zegt dat het met andere dossiers
samenhangt. Ik zal erop aandringen om dringend een nieuwe directeur-generaal voor Fedasil
te benoemen, temeer omdat het een problematiek is die al onze aandacht verdient. Men kan
niet enkel met een ad interim werken, zeker nu u de functie van de heer De Roo terecht aan
Fedasil delegeert.
Wat is er de laatste vier maanden gebeurd? Hoe komt het dat de opvolging nog niet is
verzekerd? Zullen we in september opnieuw moeten vragen hoe het komt dat de directeur van
Fedasil nog niet is benoemd? Ik hoop het niet. Ik hoop dat wij er snel werk van kunnen
maken. Ik weet dat u er zult op aandringen. Ik zal dat ook doen.
Het incident is gesloten.

