
11 Samengevoegde vragen van 

- mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het gesloten 

centrum voor illegale criminelen" (nr. 22493) 

- de heer Theo Francken aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "de status van 

de extra vleugel in Vottem" (nr. 22607) 

11.01  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mevrouw de staatssecretaris, in 

februari 2013 hoopte u dat de extra vleugel voor de zware jongens operationeel zou zijn tegen 

het zomerreces. Die opening werd met veel tamtam aangekondigd. Ik had daarover in de 

studio van TerZake nog een gesprek gevoerd met mevrouw Temmerman. 

Mevrouw de staatssecretaris, wat is de stand van zaken van de extra vleugel van het gesloten 

centrum in Vottem? Wanneer zal die vleugel operationeel zijn? 

Waarom is die vleugel ondertussen nog steeds niet operationeel? 

11.02 Staatssecretaris Maggie De Block: Mevrouw de voorzitter, mijnheer Francken, het gaat 

om een vleugel, uitsluitend gebruikt voor personen in illegaal verblijf die een gevaar vormen 

voor de openbare orde of die door hun gedrag niet kunnen worden opgenomen in de normale 

groepswerking van de gesloten centra. 

De aanpassingswerken zijn momenteel volop aan de gang. Daarbij moet ik zeggen dat de 

aanpassingswerken ruimer zijn dan oorspronkelijk, bij een eerste bezoek, nodig werd geacht. 

Vooral om veiligheidsredenen werden de aanpassingswerken uitgebreid. 

De prognose van de Regie der Gebouwen is de volgende. Momenteel zitten de werken op 

schema en die vleugel zal in de eerstkomende maanden in gebruik kunnen worden genomen. 

Dat is inderdaad later dan voorspeld, maar ik denk dat de veiligheid van het personeel 

primeert. Het is de bedoeling om in een extra vleugel te voorzien met speciale beveiliging 

zodat er geen gevaar is voor het personeel en voor de andere mensen die in dat gesloten 

centrum opgevangen worden. De termijn van enkele wettelijke procedures tot aanbesteding 

duurde langer dan voorzien en er waren bovendien extra werken nodig. 

Het centrum van Vottem is uiteraard operationeel en heeft momenteel een opvangcapaciteit 

van honderdenelf bewoners. In die speciale vleugel zullen er tweeëntwintig plaatsen 

bijkomen. In het jaar 2013 werden er vanuit dat centrum zevenhonderddrieënvijftig bewoners 

verwijderd. 

 11.03  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, volgens mij vertelt u maar de 

halve waarheid. U zegt dat er zich problemen voordeden inzake veiligheid. Niemand in de 

Kamer zal beweren dat de veiligheid van het personeel onbelangrijk is, als die vleugel maar 

snel opengaat. We moeten mekaar geen liezebet noemen: iedereen vindt de veiligheid 

prioritair. 



Ik heb dat centrum bezocht en daarbij heb ik gehoord dat er nog wel wat anders aan de hand 

was dan het verhaal over bijkomende veiligheidsmaatregelen hier en daar. Ik vernam dat er 

problemen waren met de aanbesteding, waardoor onder andere slechts één aannemer had 

ingetekend. Enkele van de gerezen problemen getuigen van niet al te veel professionalisme, 

volgens wat ik gehoord heb. 

Misschien zult u dat bevestigen, misschien niet. Ik heb het uit de eerste hand, van de mensen 

van de directie. 

Ten tweede, dit is niet de eerste keer. Wij hebben hetzelfde meegemaakt met de woonunits op 

de terreinen van 127bis. Daar hebben wij het al eerder over gehad. U zult een boete van 10 % 

moeten betalen doordat de heer Verherstraeten al 600 000 euro besteed heeft aan de firma 

Lareco uit Boom maar de woonunits er niet kwamen. U bent nogal voluntaristisch in uw 

communicatie. U zei dat zij tegen de zomer zouden opengaan. Wij zijn nu een jaar verder 

maar ook de komende maanden zullen zij niet opengaan. Ik ben heel benieuwd wanneer dan 

wel. 

U bent ook nogal voluntaristisch in uw communicatie over de wachtlijsten. U hebt ooit 

gezegd dat de wachtlijsten bij het CGVS opgelost zouden zijn tegen de verkiezingen. De grote 

baas van het CGVS zegt dat het ten vroegste tegen het einde van het jaar opgelost zal zijn. 

Ik meen dat u voorzichtiger moet zijn met voortvarende communicatie. Het is altijd pijnlijk 

achteraf te moeten toegeven dat de timing niet gehaald werd. U bent daar trouwens niet alleen 

in. De heer Wathelet was nog erger. 

De voorzitter: Voor het verslag meld ik dat vraag nr. 22493 van mevrouw Lanjri zonder 

voorwerp is. 

11.04 Staatssecretaris Maggie De Block: Mijnheer Francken, het laatste wat u zegt, neem ik 

als een compliment. Ik ben immers positief ingesteld. 

Er waren inderdaad problemen met de aanbestedingen. Eén ervan moest overgedaan worden 

omdat de juiste procedure niet gevolgd was. Het ging wel om een belangrijke aanbesteding. 

Dit is geen excuus. Zoiets kan overal voorvallen. De Regie der Gebouwen had een foute 

aanbesteding uitgeschreven. Ik vind dat niet prettig, u vindt dat niet prettig, maar dat is 

menselijk. Iedereen kan fouten maken. Voor de rest werken wij heel goed samen met de 

Regie der Gebouwen, die alles doet wat mogelijk is. U weet ook dat openbare aanbestedingen 

een heel kluwen vormen. Misschien moeten wij ons eens bezinnen over hoe zij eenvoudiger 

kunnen. 

11.05  Theo Francken (N-VA): Ik ben ook positief ingesteld, dus ik ben heel blij dat u mij in 

dezen gelijk geeft. Dat had u natuurlijk ook onmiddellijk kunnen zeggen. Dank u voor uw 

antwoord. 

11.06 Staatssecretaris Maggie De Block: Ik heb het gezegd, maar niet zo expliciet. Uit 

collegialiteit met de Regie der Gebouwen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


