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Context  

Korte info over het artikel 

Het artikel artikel heeft als titel: ‘Arena evalueert opvangwet voor asielzoekers’ en is 

verschenen in de krant: ‘Gazet van Antwerpen’. Dit artikel gaat over de opvangwet van 

asielzoekers in België. Minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) stelde haar 

eerste evaluatie rapport voor.  

De opvangcentra zitten overvol en kunnen de medische kosten van bewonders niet meer 

berekenen. In januari 2009 zaten 16.350 personen in alle opvangtehuizen van Fedasil. 

Fedasil had samen 15.850 plaatsen, zowel in collectieve centra als in individuele woningen. 

Op 16/01/09 trok de ministerraad 5 miljoen euro uit voor 850 nieuwe opvangplaatsen. In 

januari 2009 zijn er 140 opvangplaatsen geopend en in februari nog eens 320 

opvangplaatsen. 

Kortom, er is een Ping Pong spel tussen ministers Arena (maatschappelijke integratie) en 

Turtelboom (migratie). Arena wil een ruime regularisatie van illegalen. 

Auteur 

John De Wit 

Justitie 

John De Wit (°1954) studeerde sociologie en criminologie aan de 

KULeuven. 

Voor hij op de krant werkte, heeft John De Wit bij de Liga voor de 

Mensenrechten het justitiebeleid vormgegeven. Samen met de 

Franse filosoof Michel Foucault en de huidige Belgische rechter in 

het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. 

Françoise Tulkens, schreef hij een boek over de geschiedenis van de internering. 

Hij werkte korte tijd voor de Antwerpse stadspolitie, waar hij het eerste onderzoek naar 

onveiligheidsgevoelens in de stad deed. 

John De Wit werkt sinds 1991 voor Gazet van Antwerpen. Aanvankelijk als 

rechtbankverslaggever in Brussel, later in Antwerpen zelf. Sinds 2000 volgt hij in het 

parlement het justitie- en veiligheidsbeleid. 

Hij heeft een parlementaire rubriek in De Juristenkrant en is de expert op het vlak van 

justitie bij Gazet van Antwerpen. 

http://www.gva.be/krantenkoppen/zoeken/marie-arena.aspx?q=Marie%2bArena
http://qa.gva.be/dekrant/experts/johndewit
http://qa.gva.be/dekrant/experts/johndewit
http://qa.gva.be/dekrant/experts/johndewit


De structuur 

Er is een goeie structuur aanwezig in dit artikel. De verschillende tussentitels geven duidelijk aan over 

wat de tekst precies zal gaan. Wat volgens mij wel goed is bij zo’n artikels. De inhoud hiervan kan 

soms zodanig groot en uitgebreid zijn, dat een overzichtelijke structuur wel mooi  is meegenomen. 

De tekst op zich is zeer vlot leesbaar want de auteur maakt geen gebruik van te moeilijke woorden of 

begrippen. Tussen de tekst zijn er ook verschillende foto’s te zien, zo krijgen we ook eens een beter 

beeld hoe het er in feite aan toe gaat. 

De tussentitels: 

De centra zitten overvol 

De evaluaties 

Naar een individuele woning? 

Medische begeleiding 

Sancties en klachten 

Bedenkingen 

Ondertussen bij Turtelboom... 

Interessante bronnen 

 www.gva.be 
 www.fedasil.be 
 www.vmc.be/vreemdelingenrecht 
 www.diversiteit.be/ 
 www.vluchtelingenwerk.be 
 www.medimmigrant.be 
 www.mi-is.be 
 www.vvsg.be 

Organisaties 

 Fedasil: Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 

 Vmc: Vreemdelingenrecht 

 Diversiteit: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. 

 Vluchtelingenwerk Vlaanderen: Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een onafhankelijke, 
niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers 
verdedigt. We ijveren voor een menswaardige bescherming van vluchtelingen. 
Leidraad hierbij zijn het Vluchtelingenverdrag van Genève, de Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens en het Europese Mensenrechtenverdrag. De visie en 
de werking van Vluchtelingenwerk draaien rond vier grote pijlers. 



 Medimmigrant: geeft individuele ondersteuning aan mensen zonder wettig verblijf of 
met een precair verblijfsstatuut met medische noden. We trachten op een 
structurele manier medisch gerelateerde thema's in relatie tot mensen zonder wettig 
verblijf en met een precair verblijf op te volgen. Medimmigrant geeft vormingen, 
schrijft beleidsaanbevelingen en maakt deel uit van diverse werkgroepen. 

 Mi-is: POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, 
Sociale Economie en Grootstedenbeleid. 

Specialisten 

 Expert: John De Wit 

 Minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) 

 Minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld) 

Definities en moeilijke woorden 

Spreidingsplan De federale overheid heeft de OCMW's ook 
ingeschakeld in de opvang van kandidaat politiek 
vluchtelingen. De asielzoekers worden via 
eenspreidingsplan aan de verschillende OCMW’s 
toegewezen. 

Fedasil Het federaal centrum voor de opvang van 

asielzoekers 

Raad van State De Belgische Raad van State is een bijzonder 
rechtscollege dat buiten de rechterlijke orde staat. 

Opvangstructuren? De toewijzing gebeurt aan specifiek voor asielzoekers 

opgerichte opvangplaatsen, die door de Staat 

georganiseerd, of erkend en gesubsidieerd zijn. Er 

bestaan twee soorten materiële opvangstructuren: 

de collectieve opvangstructuren en de collectieve 

opvangstructuren. 

Wachtlijst Een wachtlijst is een lijst waarop personen worden 
geregistreerd die 
op deelname, behandeling of inschrijving wachten. 
Doorgaans worden mensen dan onderaan de 
wachtlijst toegevoegd, meestal met vermelding van 
tijdstip van eerste inschrijving. Wanneer alle hoger 
op de lijst geplaatsten verdwenen zijn, komen zij 
bovenaan te staan en zijn ze als eerstvolgende aan 

http://www.gva.be/krantenkoppen/zoeken/marie-arena.aspx?q=Marie%2bArena
http://nl.wikipedia.org/wiki/Asielzoekers
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spreidingsplan&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Behandeling
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Inschrijving&action=edit&redlink=1


de beurt. 

Ministerraad Een ministerraad wordt gevormd door alle ministers 
van een bepaald land, dus zonder 
eventuele staatssecretarissen of onderministers. 

Steekproef Een steekproef of monster, een statistisch begrip, is 
een selectie uit een totale populatie ten behoeve van 
een meting van bepaalde eigenschappen van die 
populatie 

Geïmplementeerd Implementatie  is de invoering van een nieuw 
systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of 
beleid in een organisatie. 

Representativiteit Vertegenwoordigend. Dit wordt gezegd van mensen 

of dingen die een goed beeld geven van de groep 

waar ze bij horen. 

Regularisatie Bepaalde personen die zich in België bevinden 

zonder over een verblijfsrecht te beschikken kunnen 

een "regularisatie" van hun verblijf aanvragen. 

Zij moeten in principe kunnen bewijzen dat ze niet 

kunnen terugkeren naar hun land van herkomst om 

de aanvraag te doen. 

Patstelling Figuurlijk gebruikt kan er sprake zijn van een 

patstelling, als, bij onderhandelingen bijvoorbeeld, 

géén van beide partijen nog een stap kan zetten om 

tot overeenstemming te komen. Het woord betekent 

dan dat er een impasse is ingetreden. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatssecretaris
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderminister&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Statistiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(statistiek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie

