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Question d'actualité de M. Arnaud Verstraete 

 

 

à M. Pascal Smet, membre du Collège réuni, 

compétent pour la Politique d'aide aux 

personnes, les Prestations familiales et le 

Contrôle des films, 

 

et à Mme Céline Fremault, membre du 

Collège réuni, compétente pour la Politique 

d'aide aux personnes, les Prestations 

familiales et le Contrôle des films, 

 

concernant "l'apparition de bidonvilles le 

long des voies de chemin de fer à Laeken et 

les mesures d’accompagnement prévues par 

la Commission communautaire commune". 

 

5 Dringende vraag van de heer Arnaud 

Verstraete 

 

aan de heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College, bevoegd voor het Beleid inzake 

Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de 

Filmkeuring 

 

en aan mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College, bevoegd voor het Beleid 

inzake Bijstand aan Personen, het 

Gezinsbeleid en de Filmkeuring, 

 

betreffende "het verschijnen van 

sloppenwijken langs de spoorlijnen in Laken 

en de begeleidingsmaatregelen voorzien door 

de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-

commissie". 
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Question orale de Mme Mathilde El Bakri  

 

 

à MM. Guy Vanhengel et Didier Gosuin, 

membres du Collège réuni, compétents pour la 

Politique de la Santé, la Fonction publique, les 

Finances, le Budget et les Relations 

extérieures,  

 

concernant "les frais de consultance des 

cabinets des membres du Collège réuni". 

 

 

 

Question orale de M. Fabian Maingain  

 

 

 Mondelinge vraag van mevrouw Mathilde El 

Bakri  

 

aan de heren Guy Vanhengel en Didier Gosuin, 

leden van het Verenigd College bevoegd voor 

het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de 

Financiën, de Begroting en de externe 

betrekkingen,  

 

betreffende "de consultancykosten van het 

kabinet van de leden van het Verenigd 

College". 

 

 

Mondelinge vraag van de heer Fabian 

Maingain  
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à M. Pascal Smet et Mme Céline Fremault, 

membres du Collège réuni, compétents pour la 

Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations 

familiales et le Contrôle des Films,  
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Question orale de Mme Mathilde EL Bakri  

 

 

à M. Pascal Smet, membre du Collège réuni, 

compétent pour la Politique d'Aide aux 

Personnes, les Prestations familiales et le 

Contrôle des Films,  

 

concernant "les frais de consultance du cabinet 

du membre du Collège réuni". 

 

aan de heer Pascal Smet en mevrouw Céline 

Fremault, leden van het Verenigd College 

bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan 

Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring,  

 

betreffende "de jonge mantelzorgers". 

 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Mathilde El 

Bakri  

 

aan de heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College bevoegd voor het Beleid inzake 

Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de 

Filmkeuring,  

 

betreffende "de consultancykosten van het 

kabinet van het lid van het Verenigd College". 
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PRÉSIDENCE : M. CHARLES PICQUÉ, PRÉSIDENT. 

VOORZITTERSCHAP: DE HEER CHARLES PICQUÉ, VOORZITTER. 

_____ 

 

 
- La séance est ouverte à 13h30. 

 

M. le président.- Je déclare ouverte la séance 

plénière de l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune du vendredi 15 avril 

2016. 

 

 

EXCUSÉS 
 

 

 

M. le président.- Ont prié d'excuser leur absence : 

 

 

- Mme Corinne De Permentier ;  

 

- M. Serge de Patoul, en mission à l'étranger dans 

le cadre de son échevinat ;  

 

- M. Willem Draps, en réunion au Parlement 

Benelux ;  

 

- Mme Joëlle Milquet. 

 

  

- De vergadering wordt geopend om 13.30 uur. 

 

De voorzitter.- Ik verklaar de plenaire 

vergadering van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

van vrijdag 15 april 2016 geopend. 

 

 

VERONTSCHULDIGD 
  

 

 
De voorzitter.- Verontschuldigen zich voor hun 

afwezigheid: 

 

- mevrouw Corinne De Permentier; 

 

- de heer Serge de Patoul, op missie in het 

buitenland in het kader van zijn schepenambt; 

 

- de heer Willem Draps, vergadering in het 

Beneluxparlement; 

 

- mevrouw Joëlle Milquet.  

 

 

  

QUESTION D'ACTUALITÉ 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle la 

question d'actualité de M. Verstraete. 

 

QUESTION D'ACTUALITÉ DE M. ARNAUD 

VERSTRAETE 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

DRINGENDE VRAAG 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde is de dringende vraag 

van de heer Verstraete. 

 

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD VERSTRAETE 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 
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D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "l'apparition de bidonvilles le 

long des voies de chemin de fer à Laeken et 

les mesures d’accompagnement prévues 

par la Commission communautaire 

commune". 

 

M. le président.- Le membre du Collège réuni 

Pascal Smet répondra à la question d’actualité. 

 

La parole est à M. Verstraete. 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Quelque 50 à 60 Roms venant de 

Roumanie se sont visiblement installés dans des 

campements provisoires sur un terrain privé à 

Laeken. Le propriétaire a d'ailleurs entamé des 

démarches en justice. 

 

Les asbl Foyer, SAMU social notamment tentent 

d'offrir un accompagnement minimal à ces 

personnes qui sont désireuses de travailler et de 

scolariser leurs enfants. Mais c'est très difficile, 

sans domicile fixe.  

 

Quelles mesures structurelles sont-elles prises par 

la CCC à cet égard ? Comment collaborez-vous 

avec ces absl et la commune ? 

 

Apparemment, ce ne serait que le sommet de 

l'iceberg, car de nombreuses autres personnes 

vivraient aussi dans la précarité, dans des squats 

par exemple. Comment luttez-vous contre ce 

phénomène ?  

 

  

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "het verschijnen van 

sloppenwijken langs de spoorlijnen in 

Laken en de begeleidingsmaatregelen 

voorzien door de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie". 

 

De voorzitter.- Collegelid Pascal Smet zal de 

dringende vraag beantwoorden. 

 

De heer Verstraete heeft het woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- Brussel 

heeft de afgelopen weken behoorlijk veel 

imagoschade geleden. Deze week had de nationale 

pers ook slecht nieuws over het verschijnen van 

een sloppenwijk op een privéterrein in Laken. 

Blijkbaar hebben vijftig tot zestig Roma uit 

Roemenië zich daar geïnstalleerd in tijdelijke 

woningen die zijn opgetrokken uit afvalmateriaal. 

De eigenaar heeft daarover een rechtszaak 

aangespannen. 

 

Intussen proberen de vzw's Foyer en SAMU social 

er de mensen minimaal te begeleiden. De Roma 

willen graag werken en hun kinderen naar school 

laten gaan, maar dat is niet evident zonder een 

vast adres.  

 

Welke structurele maatregelen neemt de GGC om 

ervoor te zorgen dat de mensen aan het werk 

kunnen en hun kinderen naar school kunnen? Op 

welke manier werkt u daarvoor samen met Foyer, 

SAMU social en de gemeenten? 

 

De woordvoerster van SAMU social laat 

uitschijnen dat het probleem veel groter is, maar 

dat het niet altijd zichtbaar is. Blijkbaar zijn er nog 

veel mensen die in een vergelijkbare situatie 

leven, onder meer in kraakpanden. Het is een heel 

groot probleem. Hoe pakt u dat aan? 

  

M. le président.- La parole est à M. Smet. 

 

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- D'emblée, précisons que depuis 

trois ans, plus aucun sans-abri ne passe la nuit 

dehors durant l'hiver. 

 

La CCC collabore avec des partenaires 

De voorzitter.- De heer Smet heeft het woord. 

 

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- De afgelopen winter hoefden er voor het 

derde jaar op rij geen daklozen op straat te 

overnachten. Opnieuw waren er voldoende bedden 

ter beschikking. Dat is vele jaren anders geweest. 

Daarmee kom ik mijn belofte na.  
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structurels pour les questions liées à 

l'infrastructure, gérées par des conventions. Vous 

évoquez en l'espèce un problème qui doit être 

traité par les communes concernées et les CPAS.  

 

Tout comme vous, je ne peux admettre ce genre de 

logements boiteux, même sur un terrain privé. 

Que faire ? Le propriétaire du terrain peut bien 

sûr s'adresser à la justice afin d'obtenir 

l'évacuation de son bien. De plus, le bourgmestre 

peut agir en vertu de ses compétences en matière 

de maintien de l'ordre public, de sécurité et de 

santé.  

 

Il n'est pas question en l'occurrence de s'en 

référer au Collège réuni. Je suggère que les 

bourgmestres concernés, de Bruxelles-Ville 

comme de Jette, n'attendent pas la décision du 

juge, mais se concertent avec le propriétaire afin 

de dégager une solution.  

 

Soyons clairs : certains Roms seraient de 

nationalité française, auquel cas, c'est l'État 

français qui doit les prendre en charge. S'il 

s'avère que certaines de ces personnes sont en 

séjour illégal, elles doivent retourner dans leur 

pays d'origine ou le pays d'où elles sont parties. 

Dans l'intervalle, elles seront aidées en Belgique.  

 

Chacun doit prendre ses responsabilités : les 

communes concernées comme l'État fédéral, en 

charge de la migration. 

 

En résumé, il convient de trouver rapidement une 

solution à cette situation inacceptable. Le 

bourgmestre, le propriétaire privé ainsi que les 

autorités fédérales doivent intervenir, mais pas la 

CCC en l'espèce. 

 

Certes, les bidonvilles n'ont pas leur place à 

Bruxelles, mais il y a lieu de nuancer le propos. 

 

  

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

werkt samen met structurele partners. U haalt een 

probleem aan dat in eerste instantie moet worden 

opgelost door de betrokken gemeenten en 

OCMW's, in overeenstemming met de OCMW-

wetgeving. Wij zorgen voor de infrastructuur, de 

bedden en middelen, waarvoor we 

overeenkomsten sluiten.  

 

Ik ben het alvast met u eens dat dergelijke 

krakkemikkige bouwsels niet kunnen, ook al 

worden ze opgetrokken op een privéterrein. Wat 

kunnen we daaraan doen? De eigenaar van het 

privéterrein kan naar de rechter stappen om het 

terrein te laten ontruimen. Die procedure loopt al. 

Daarnaast kan de burgemeester een initiatief 

nemen op grond van zijn algemene bevoegdheid 

inzake de handhaving van de openbare orde, 

veiligheid en gezondheid. Het gaat dus om een 

bevoegdheid van de burgemeester, niet van het 

Verenigd College. In dit geval is dus de 

burgemeester van de stad Brussel bevoegd. Hij 

heeft ervoor gekozen om de procedure van de 

privé-eigenaar af te wachten. Het lijkt mij 

raadzaam dat de burgemeester van Brussel en 

eventueel de burgemeester van Jette, die ook 

betrokken is omdat het terrein eveneens 

toegankelijk is via het grondgebied van de 

gemeente Jette, het vonnis niet afwachten, maar 

met de eigenaar overleggen om een oplossing uit 

te werken.  

 

De situatie van de bewoners van de sloppenwijk is 

bijzonder moeilijk. Het gaat om Roma. Naar 

verluidt hebben sommigen van hen de Franse 

nationaliteit, maar dat is momenteel niet duidelijk. 

In dat geval is de Franse overheid natuurlijk 

verantwoordelijk.  

 

Laat het duidelijk zijn: als de betrokken mensen 

geen papieren hebben en een statuut hebben 

aangevraagd, maar dat niet hebben verkregen, dan 

hebben ze geen reden om hier in België te zijn. In 

dat geval moeten ze terug naar hun land van 

herkomst of naar het land waar ze vandaan zijn 

gereisd. Voor sommigen is dat Frankrijk. Intussen 

krijgen ze uiteraard steun.  

 

Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. 

Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid 

van de betrokken gemeentebesturen en de federale 

overheid, die bevoegd is voor migratie.  
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Kortom, dergelijke feiten zijn onaanvaardbaar en 

er moet snel een einde aan worden gemaakt. Maar 

dat ligt niet in de handen van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

wel in die van de burgemeester, de privé-eigenaar 

en van de federale overheid. Als de Roma 

onwettig op het grondgebied verblijven, moeten ze 

het grondgebied verlaten, vooral omdat aan een 

aantal onder hen een woning werd aangeboden en 

ze die hebben geweigerd.  

 

Ik ben het absoluut met u eens dat krottenwijken 

in Brussel uit den boze zijn, maar dit is een 

genuanceerd verhaal. 

  

M. le président.- La parole est à M. Verstraete. 

 

 

M. Arnaud Verstraete (Groen) (en 

néerlandais).- Vous citez le rôle que doit jouer la 

commune dans un premier temps dans cette 

affaire. Mais dans un second temps, ces personnes 

vont chercher un logement, un emploi, une école 

et la commune ne sera plus seule à la barre. 

 

(Remarques de M. Smet) 

 

Bien sûr, ces personnes doivent avoir des papiers. 

 

Vous évoquez les efforts déployés par la CCC en 

termes de lits offerts dans le cadre du dispositif 

hivernal. Cependant, une solution de logement a 

été proposée à ces Roms qui l'ont refusée. Il 

faudrait étudier les motifs de ce refus. 

 

Cet hiver encore, des personnes ont passé la nuit 

dans la rue. Étaient-elles au courant de l'offre 

d'hébergement ? Qu'en est-il ? Le constat doit être 

affiné. Une capacité d'accueil suffisante n'est pas 

pour autant la panacée. 

 

Nous souhaitons tous rétablir l'image de Bruxelles 

et agir efficacement. La CCC est de toute manière 

partie prenante et une attitude proactive est 

toujours utile.  

 

Vous ne m'avez pas répondu concernant la 

situation globale. Savez-vous s'il existe de 

nombreuses autres personnes vivant une situation 

similaire ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen).- U noemt 

het probleem in de eerste plaats een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is 

afwachten wat die zal doen. Wat de korte termijn 

betreft, klopt dat, maar op een bepaald moment 

zullen deze mensen op zoek moeten gaan naar 

huisvesting, werk of een school. Daarvoor is de 

gemeente niet alleen verantwoordelijk. 

 

(Opmerkingen van de heer Smet) 

 

Het klopt dat ze papieren moeten hebben. Dat 

moet uitgeklaard worden. 

 

In Brussel hebben we vaak te maken met een 

gedeelde verantwoordelijkheid van veel 

beleidsniveaus. Op langere termijn hebben ook de 

GGC en het gewest een rol te spelen, naast de 

gemeente.  

 

U legt het verband met de thuislozen en met de 

winteropvang. U hebt terecht de inspanningen van 

de overheid voortgezet om in meer capaciteit te 

voorzien. U moet echter een onderscheid maken 

tussen de bestaande capaciteit en de manier 

waarop er gebruik van wordt gemaakt. Deze 

Roma zijn blijkbaar attent gemaakt op het bestaan 

van opvangmogelijkheden, maar ze wilden er geen 

gebruik van maken. Daar moet ook aandacht aan 

worden besteed.  

 

Ook in de winter hebben er nog mensen op straat 

geslapen. Waren ze op de hoogte van het aanbod? 

Hebben ze de weg erheen gevonden? Wilden ze 

wel van de opvang gebruikmaken? De situatie is 
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niet zwart-wit. Voldoende capaciteit volstaat niet 

om het probleem helemaal op te lossen. 

 

We willen allemaal imagoschade voor Brussel 

vermijden en daadkrachtig optreden, ongeacht 

welke overheid bevoegd is. Iedereen moet 

proberen om zo snel mogelijk oplossingen te 

vinden. De GGC is hoe dan ook een betrokken 

partij en een proactieve houding is altijd welkom. 

 

Ik heb geen antwoord gehoord op mijn vraag over 

de globale situatie. De woordvoerster van SAMU 

social liet verstaan dat er heel veel mensen in een 

gelijkaardige situatie zitten en dat het probleem 

nog veel groter is. Blijkbaar hebt u daar geen zicht 

op. 

  

M. Pascal Smet, membre du Collège réuni (en 

néerlandais).- Il incombe au SAMU social de 

résoudre ce problème, qui est très complexe. 

Certaines personnes vivent dans la rue alors 

qu'elles ont un logement. En comparaison du 

passé, les autorités bruxelloises accomplissent un 

travail plus structuré. 

 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 
 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

Toutes les questions orales inscrites à l'ordre du 

jour ayant reçu réponses écrites, elles sont dès lors 

retirées de l'ordre du jour. 

 

 

M. le président.- La séance plénière de 

l'Assemblée réunie de la Commission 

communautaire commune est close. 

 

 

Prochaine séance plénière sur convocation du 

président. 

 

- La séance est levée à 13h38.  

  

De heer Pascal Smet, lid van het Verenigd 

College.- Het is aan SAMU social om het 

probleem in kaart te brengen en een oplossing te 

vinden.  

 

Het gaat om een zeer complex gegeven. Zo zijn er 

mensen die op straat leven, terwijl ze toch een 

woning hebben. In vergelijking met vroeger gaat 

de Brusselse overheid wel meer gestructureerd te 

werk, en dat zal nog een tijdje zo blijven. 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen.  

 

Aangezien alle mondelinge vragen een schriftelijk 

antwoord hebben gekregen, worden zij van de 

agenda afgevoerd. 

 

 

De voorzitter.- De plenaire vergadering van de 

Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is 

gesloten. 

 

Volgende plenaire vergadering na bijeenroeping 

door de voorzitter. 

 

- De vergadering wordt gesloten om 13.38 uur. 

  

_____ _____ 

 


