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Kabinet van Bernard Clerfayt 
 

  

 PERSBERICHT 
 

 BERNARD CLERFAYT : GEEN COMMUNICATIESPELLETJES  

 MAAR REALISTISCHE EN DUURZAME OPLOSSINGEN! 

  
Deze ochtend organiseerde het Kabinet van Minister Jan Jambon een eerste vergadering om de pro-

blematiek te bespreken van de migranten die zich ophouden aan het Noordstation. Een tweede ver-

gadering, waarop de Burgemeesters van Schaarbeek en Brussel-Stad op hun beurt werden uitgeno-

digd, had plaats deze namiddag. Alle hoofdrolspelers stellen vast dat de situatie verergert, maar er 

is jammer genoeg geen overeenkomst over de manier waarop een oplossing moet geboden worden. 

 

« Al van in het begin proberen we een structurele oplossing te vinden voor de vluchtelingen die zich 

ophouden in de buurt van het Noordstation. Maar tot op heden heeft Theo Francken, de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie niets meer gedaan dan te bevestigen dat hij niets zal doen! Vandaag willen Meneer 

Francken en de Minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, de mislukkingen van hun beleid herstellen. 

Dat is goed nieuws … op voorwaarde dat dit gepaard gaat met realistische en duurzame voorstellen! We 

weigeren om deel te nemen aan éénmalige acties met veel media-aandacht maar die niets verbeteren 

aan de situatie op het terrein. » zo vat Bernard Clerfayt, Burgemeester van Schaarbeek de situatie samen. 

 

« Tijdens deze vergadering was het enige punt waarover de deelnemers het eens waren dan ook de ver-

ergerende situatie die veroorzaakt wordt door de sluiting van de onthaalcentra voor winteropvang. Daar-

enboven hebben we een wijziging vastgesteld in het soort criminaliteit in de Noordwijk die te wijten is 

aan een de mix van verschillende kwetsbare groepen waaronder de migranten (drugs, alcohol, diefstallen 

en zelfs vechtpartijen met steekwapens). We zijn akkoord dat we snel moeten handelen, maar niet over 

de manier waarop.» preciseert Bernard Clerfayt.   

 

Er werd uitgebreid gediscussieerd over maatregelen die de zones in kwestie kunnen ontlasten en om de 

levens- en werkomstandigheden in het station of de omgeving te verbeteren. De Federale regering heeft 

beslist om de acties ter plekke op te drijven. Voor wat de lokale politie betreft, zij zullen aanwezig blijven 

om de ordehandhaving te bewaken in dit gespannen klimaat.  

 

Laten we eerlijk zijn : een antwoord dat enkel politieoptredens inhoudt, dat zal onvoldoende zijn en zelfs 

contraproductief. Deze handelswijze zal enkel het probleem verplaatsen. 
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De Gemeente Schaarbeek pleit voor: 

- De versterking van de spoorwegpolitie die slechts 70 agenten telt voor een kader van 110 personen. 

Ze dienen het aantal effectieven te verhogen om een grotere en stabielere aanwezigheid te kunnen 

voorzien in de stations en dan voornamelijk in het Noordstation. Waarom geen plaatselijke federale 

antenne inrichten zoals voorzien in de hervorming van de spoorwegpolitie?  

- Een antwoord van de Dienst Vreemdelingenzaken dat helder en nauwkeurig is over de behande-

lingsmogelijkheden van de voorgelegde dossiers.  

- Een antwoord op wat we vandaag doen met mensen die een bevel tot verlaten van het grondgebied 

ontvangen. Vandaag worden ze aan hun lot overgelaten en ze worden door niemand nog verder 

begeleid. 

- Een onthaal- en oriëntatiecentrum. In werkelijkheid gaan migranten die een bevel tot verlaten van 

het grondgebied hebben ontvangen niet spontaan beslissen om terug te keren naar hun thuisland, 

zeker niet terwijl ze hun leven hebben geriskeerd om hier te geraken. Daarom moet er dus in samen-

werking met het middenveld en het Europese niveau een waardige terugkeerpolitiek ontwikkeld 

worden voor de migranten die in lijn ligt met internationale samenwerkings- en ontwikkelingspolitiek. 

 

Uiteindelijk verzetten we ons formeel tegen interventies die plaatsvinden op die momenten dat 

verenigingen voorzien in voedselbedeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


