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Brussel, 26 oktober 2016

Geachte heer staatssecretaris,
Betreft: het nieuwe opvangmodel – toewijzing aan de lokale opvanginitiatieven (LOI) van
asielzoekers met een hoge kans op een positieve beslissing – transitie-opvang en uitstroom
via de LOI - leegstand in de LOI
Het regeerakkoord van 2014 voorziet de invoering van een nieuw opvangmodel waarbij collectieve
opvang de regel wordt en de individuele opvangpartners een specifieke rol toebedeeld krijgen. Voor
de lokale opvanginitiatieven (LOI) van de OCMW’s omvat die specifieke rol enerzijds de transitieopvang waarbij bewoners met een positieve beslissing toegewezen worden aan de LOI met het oog
op hun uitstroom uit het opvangnetwerk binnen maximaal 4 maanden en anderzijds de opvang van
asielzoekers met een hoge kans op een positieve beslissing (opvang hoge beschermingsgraad).
Vandaag signaleren de OCMW’s ons twee belangrijke en onderling verbonden knelpunten: enerzijds
de te lange verblijfsvoorwaarde in de collectieve opvangcentra voor de toewijzing aan de LOI bij de
opvang hoge beschermingsgraad en anderzijds de hoge leegstand in de LOI. Een oplossing voor
het éne knelpunt kan meteen ook het andere mee helpen oplossen.
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Het eerste knelpunt is de te lange verblijfsvoorwaarde bij de opvang hoge beschermingsgraad. Sinds
13 oktober 2016 worden asielzoekers met een hoge kans op een positieve beslissing aan de LOI
toegewezen. Eén van de voorwaarden voor een toewijzing aan een LOI is een verblijf van minstens
4 maanden in een collectief opvangcentrum. Nochtans was er tijdens de vroegere besprekingen van
het nieuw opvangmodel steeds sprake van een verblijf van een aantal weken in een collectief
opvangcentrum, juist omdat een zo vroeg mogelijke toewijzing aan een LOI de beste piste is voor
een versnelde integratie. Dat werd ook bevestigd door u tijdens de hoorzitting op 15 juni 2015 over
het nieuwe opvangmodel1 waar er sprake is van een onmiddellijke toewijzing aan een individuele
opvangstructuur. Volgens de OCMW’s staat de huidige verblijfsvoorwaarde van 4 maanden haaks
op de doelstelling om de integratie van deze groep asielzoekers versneld te kunnen starten en hen
zoveel mogelijk lokaal te verankeren. Een andere bezorgdheid is dat er bijna geen verschil meer is
tussen de transitie-opvang en de opvang hoge beschermingsgraad als de asielzoekers pas na 4
maanden kunnen doorstromen. Voor de OCMW’s is het echter ook belangrijk dat zij ook nog
asielzoekers in procedure gedurende een langere periode kunnen begeleiden en niet alleen voor de
uitstroom van bewoners met een positieve beslissing moeten zorgen. Dat zijn ten slotte twee
verschillende opdrachten. Bovendien voorkomt een termijn van 4 weken ook dat de kinderen na
enkele maanden alweer van school moeten veranderen, wat extra moeilijkheden kan veroorzaken
bij het organiseren van specifiek onderwijs door de gemeenschappen. Daarom vragen de OCMW’s
met aandrang dat de verblijfsduur in een collectief opvangcentrum ingekort wordt tot maximaal 4
weken tenzij bepaalde specifieke omstandigheden een langere verblijfsduur verantwoorden.
Het tweede knelpunt voor de OCMW’s is de lage bezettingsgraad in de LOI. Die bedraagt volgens
de laatste cijfers van Fedasil slechts zo’n 65%. De OCMW’s begrijpen dat het erg moeilijk is om het
perfecte aantal opvangplaatsen te voorzien door de golfbewegingen in de instroom van asielzoekers.
Het financiële risico dat aan deze onvermijdelijke schommelingen verbonden is, mag echter niet
afgewenteld worden op de OCMW’s. De opvang van asielzoekers is ten slotte een federale
bevoegdheid. Leegstand in de LOI heeft bovendien niet alleen financiële gevolgen voor de OCMW’s
maar is bij de huidige lokale woningnood ook niet meer uit te leggen.
In juni werd al afgesproken dat er snel werk zou worden gemaakt van het vullen van de LOI-plaatsen
door het nieuwe opvangmodel in te voeren. Vier maanden later is de bezettingsgraad nog steeds
erg laag. Sinds 29 augustus 2016 wordt de transitie-opvang vanuit alle collectieve opvangcentra
toegepast. Sinds 13 oktober 2016 worden asielzoekers met een hoge beschermingsgraad aan de
LOI toegewezen. Beide maatregelen samen zouden een effect moeten hebben maar toch is de
bezettingsgraad van de LOI de laatste maanden amper gestegen. De OCMW’s dringen er op aan
dat de LOI versneld gevuld worden. Eén van de mogelijke oplossingen is het inkorten van de door
de OCMW’s gecontesteerde verblijfsvoorwaarde bij de opvang hoge beschermingsgraad die immers
een aantal asielzoekers uitsluit die anders wel naar een LOI zouden kunnen gaan. De komende
weken worden bovendien heel wat plaatsen in de collectieve opvangcentra gesloten terwijl de
bezettingsgraad van die centra al erg hoog is. Ook hier kan nagegaan worden of er geen
asielzoekers aan de LOI toegewezen kunnen worden.
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Tenslotte herhalen wij onze vraag om een officiële evaluatie van het nieuwe opvangmodel te
voorzien om het model te kunnen bijsturen indien dat nodig of wenselijk zou zijn. Vooral de maximale
uitstroomtermijn van 4 maanden in het kader van de transitie-opvang baart de OCMW’s zorgen.

Wij vragen op zeer korte termijn een gesprek met U alsook met uw collega, minister Borsus, om de
evolutie van de bezettingsgraad in de LOI alsook de mogelijke maatregelen voor een versnelde
opvulling van de LOI te bespreken.

Met alle achting.
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