
  Brussel, donderdag 22 oktober 2015

Reactie van Fedasil op de aanhoudende polemiek rond 
het opvangcentrum voor asielzoekers in Koksijde

Fedasil betreurt de permanente aanvallen door de burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, en de 

korpschef van de Politiezone Westkust, Nicholas Paelinck, die de uitvoering van onze wettelijke opdracht ern-

stig belemmeren en waardoor zowel het Agentschap als de asielzoekers doelbewust in een slecht daglicht 

worden gesteld. Onze collega’s en bewoners in de opvangcentra hebben recht op een serene werk- en leefom-

geving, wij willen dat er een einde komt aan de niet aflatende stroom van verdachtmakingen in de pers.

De wettelijke opdracht van Fedasil bestaat er onder meer in te zorgen voor voldoende opvangcapaciteit in de ver-

schillende gemeenten van ons land.

Wij herinneren eraan dat de opvang van asielzoekers geregeld wordt door de internationale en federale wetgeving. 

De toegang tot een opvangcentrum is bovendien onderworpen aan duidelijke rechtsregels. Het Agentschap waakt 

erover dat die regels overal strikt worden gerespecteerd, ook door de lokale overheden en politie. Wij hebben zowel 

de burgemeester van Koksijde als de korpschef al meermaals herinnerd aan het wettelijke kader binnen hetwelk ook 

zij hun opdrachten moeten uitvoeren.  

Tot slot wenst het Agentschap te benadrukken dat Fedasil en zijn opvangpartners reeds vele jaren op een profes-

sionele en constructieve manier samenwerken met de lokale besturen en politie in honderden gemeenten van ons 

land, om de opvang van asielzoekers zo vlot mogelijk te laten verlopen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en met 

respect voor de wet. 

Vandaag worden er in België 25.000 asielzoekers opgevangen. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de inspanningen van 

met name de gemeenten, die talrijk zijn ingegaan op de oproep van de federale regering  op 28 augustus om 1.600 

extra opvangplaatsen te creëren in de lokale opvanginitiatieven van de OCMW’s. We wensen hen hiervoor uitdruk-

kelijk te bedanken.
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