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wel wilde aanpakken.

maatregelen en cascadesysteemsancties. Tot
daar mijn antwoord.

Ik lees nu in de pers weer zo’n straffe uitspraak
van u, namelijk dat u geen knuffel- en
pamperbeleid wil. Sta mij toe daar ontgoocheld
over te zijn. Ik meende dat wij hier een
gemeenschappelijke doelstelling hadden, namelijk
het aantal disciplinaire maatregelen terug te
dringen.
Vandaar mijn vragen. Waarom gebruikt u
dergelijke woorden, terwijl het toch een breed
gedragen bekommernis moet zijn zo weinig
mogelijk kinderen te doen verhuizen? Welke
maatregelen zult u nemen om te vermijden dat het
zo ver moet komen?
16.02 Staatssecretaris Theo Francken: Mijnheer
De Vriendt, wanneer asielzoekers aankomen in
een opvangstructuur, wordt hun duidelijk uitgelegd
dat er regels gelden in het opvangcentrum, om de
leefbaarheid en de veiligheid van de persoon zelf
maar ook van zijn medebewoners te garanderen.
De persoon die opvang wenst in een
opvangcentrum, moet zich akkoord verklaren met
het huishoudelijk reglement en ondertekent het
huishoudelijk reglement, waarbij ook wordt
vermeld wat de gevolgen kunnen zijn indien hij of
zij het niet naleeft.
Het fenomeen van sancties is geenszins een
nieuw fenomeen. Het maakt deel uit van de
dagelijkse pedagogische omkadering van de nietbegeleide minderjarigen of andere kinderen. In
afstemming met de opvangpartners Croix Rouge
en
Rode
Kruis
werden
eind
2014
gemeenschappelijke
richtlijnen
geformuleerd
inzake de disciplinaire aanpak van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen.
De beslissing dat een sanctie opgelegd wordt,
wordt op objectieve en onpartijdige wijze genomen
en wordt gemotiveerd. Zij is daarenboven een
beslissing van het team, gevalideerd door de
directie. Vooraf werden al tal van proportionele en
herstellende maatregelen genomen.
Wat betreft bijvoorbeeld de time-out in SintTruiden en Sugny, bij iedere aanvraag tot
overplaatsing wordt naast deze collectieve en
locale evaluatie de vraag ook voorgelegd aan de
respectieve hoofdzetels van Fedasil of andere
opvanginstanties.
Het
overgaan
tot
een
disciplinaire overplaatsing van niet-begeleide
minderjarigen wordt nooit lichtzinnig genomen
door een opvangstructuur. Het is een beslissing in
de begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
na
talrijke
proportionele en
herstellende
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16.03
Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen):
Mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp het niet
goed. Wij constateren hier een probleem,
waarover u in de pers straf uithaalt. Is dat om te
scoren bij een bepaald publiek? Gelukkig herhaalt
u hier in de commissie de woorden “knuffel- en
pamperbeleid” niet. Dat deed u echter wel in de
pers. Bij mij veroorzaakt dit onbegrip. Ik denk dat
alle partners, waaronder Fedasil en uw kabinet,
gewoon eens moeten samen zitten om te bekijken
of het stappenplan wel in alle gevallen gevolgd
wordt, waar het hoge aantal vandaan komt, en of
er effectief sprake is van wangedrag. Misschien
kan dit laatste geremedieerd worden met
bijvoorbeeld meer psychosociale begeleiding. Ik
kan mij namelijk voorstellen dat het als kind niet
eenvoudig is om in een asielcentrum te verblijven.
Daar kan een zeker wangedrag uit voortvloeien.
Dat moet echter gewoon door ons bekeken
worden. Als het gaat om hardnekkig wangedrag,
moet dat uiteraard zelfs bestraft worden.
Ik ben in feite ontgoocheld over de teneur van dit
debat. Ik dacht dat wij hier op een constructieve
manier konden samenwerken.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
17 Question de M. Éric Massin au secrétaire
d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la
Simplification
administrative,
adjoint
au
ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, sur
"l'octroi automatique des aides sociales"
(n° 16803)
17 Vraag van de heer Éric Massin aan de
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast
met
Administratieve
Vereenvoudiging,
toegevoegd aan de minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, over "het automatisch
toekennen van maatschappelijke bijstand"
(nr. 16803)
17.01 Éric Massin (PS): Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d'État, des propos vous ont
été prêtés par le journal Le Soir sur l'attribution
automatique de certains droits sociaux. Dans ce
cadre, vous semblez dire qu'il devrait y avoir une
attribution automatique du revenu d'intégration.
Le problème est que la Banque-Carrefour de la
Sécurité sociale s'est vue confier par le
gouvernement un projet visant à l'automatisation
de l'octroi de certains droits sociaux. Cependant,
le revenu d'intégration n'est pas un droit dérivé. Or

2017

CHAMBRE-4E SESSION DE LA

54E LEGISLATURE

28

22/02/2017

CRIV 54 COM

604

les droits sociaux dont vous faisiez état sont des
droits dérivés. De plus, l'octroi du revenu
d'intégration fait l'objet d'une enquête qui doit être
menée par les assistants sociaux. J'ose supposer
que vous voulez que cette enquête soit maintenue
car elle permet de vérifier que les conditions
légalement prévues sont bien rencontrées par les
demandeurs.
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous me
confirmer que le revenu d'intégration n'est pas un
droit dérivé et qu'il ne sera pas octroyé de manière
automatique via la base de données qui sera
constituée?
17.02
Theo Francken, secrétaire d'État:
Monsieur le président, monsieur Massin, mon
intention n'est pas de toucher aux principes et aux
procédures prévues par l'article 19, § 1 de la loi du
26 mai 2002.
Le droit à la prime à l'intégration se fonde sur une
enquête sociale effectuée par un assistant social.
Cependant, les assistants sociaux peuvent
recourir aux données sociales disponibles dans
les réseaux de la sécurité sociale pour la conduite
de leur enquête et ainsi, ne plus interroger
personnellement les personnes concernées.
Il est clair que nous ne toucherons pas aux
principes et aux procédures prévues.
17.03 Éric Massin (PS): Monsieur le président,
je remercie le ministre pour sa réponse.
Cela signifie que les journalistes ne comprennent
pas toujours bien vos propos.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
17.04 Staatssecretaris Theo Francken: Mevrouw
De Coninck, in verband met die Algerijn.
Hij is gekend voor drugsfeiten, niet veroordeeld
voor drugsfeiten. Maar die man is illegaal in het
land, hij hoeft niet veroordeeld te zijn. Bovendien
is hij slechts nadat hij 12 jaar oud was naar België
gekomen.
De voorzitter: Met deze laatste verduidelijking
kunnen wij de vergadering sluiten.
La réunion publique de commission est levée à
12.06 heures.
De openbare commissievergadering wordt
gesloten om 12.06 uur.

KAMER-4E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE

2016

2017

CHAMBRE-4E SESSION DE LA

54E LEGISLATURE

