
Paleizenstraat 48: de ontruiming is beëindigd 
Brussel, 15 februari 2023 
 
De operatie, waarmee eind januari 2023 werd begonnen om de bewoners uit het pand aan de 
Paleizenstraat 48 te evacueren, is afgelopen. 
 
Het doel van de operatie was om het gebouw te ontruimen, omdat de hygiëne en de veiligheidssituatie 
binnen steeds erger werden en dat dit grote risico’s inhield voor de bewoners. Er waren maatregelen 
genomen om iedereen die voor de aanvang van de operatie als bewoner van het gebouw was 
geïdentificeerd, ergens anders onderdak te bieden en de ontruiming in goede banen te leiden. De 
federale regering, het Brussels Gewest en de gemeente Schaarbeek hadden die maatregelen 
gezamenlijk genomen. Zij werkten daarvoor samen met de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie (GGC), safe.brussels, de politiezones en medische en sociale hulpverleners.  
Op dinsdag 14 februari kregen 250 mensen die in het gebouw verbleven, opvang. Zij werden naar de 
site van Crossing Schaarbeek gebracht, waar ze gezondheidsbijstand kregen en medisch gescreend 
werden. Dat verliep onder leiding van de GGC.  
 
Sommige mensen die als bewoner waren geïdentificeerd, konden dinsdag echter niet worden 
opgevangen. Een deel van hen bracht de nacht dus nog door in het pand aan de Paleizenstraat 48. Zij 
kregen dan woensdag opvang, voordat de politie overging tot de leegmaking en de vergrendeling van 
het gebouw. 
 
De gezondheidsinspectie werd woensdag voltooid. De GGC heeft de 250 opgevangen personen laten 
screenen. De screening is goed verlopen en bracht drie gevallen van tuberculose, één geval en één 
vermoeden van pulmonale difterie en zeven gevallen van huiddifterie aan het licht. De betrokkenen 
werden allemaal overgebracht naar het Sint-Pieters-ziekenhuis. Er werden ook 46 gevallen van schurft 
vastgesteld en behandeld. De verenigingen die instaan voor de herhuisvesting van de mensen die 
woensdag werden opgevangen, zullen het gezondheidsprotocol verder toepassen.   
 
Zij die geen deel uitmaakten van de bewoners van het gebouw, kregen geen onderdak aangeboden. 
De operatie was namelijk enkel gericht op het gebouw aan de Paleizenstraat en op de mensen die er 
verbleven.  
 
Vandaag om 16u00 ging de politie over tot actie om het gebouw aan de Paleizenstraat 48 te ontruimen. 
De politiezone Brussel-Noord kwam tussen op vordering van een gerechtsdeurwaarder waarop de 
eigenaar een beroep had gedaan om de laatste bewoners uit het gebouw te laten evacueren, zodat 
het definitief op slot kon. Er waren meer dan 200 politieagenten met uiteenlopende functies aanwezig 
om ervoor te zorgen dat de hele operatie vlot en in alle rust kon verlopen. Het gebouw kon ontruimd 
worden en de politieagenten voerden een inspectieronde uit om er zeker van te zijn dat er niemand 
nog binnen was. Bij die laatste inspectie bleek dat zich nog 25 personen in het gebouw bevonden. Zij 
werden vriendelijk verzocht om te vertrekken. De operatie was om 18u00 afgelopen. 
 
In totaal hebben sinds de telling door Fedasil en Samusocial eind januari bijna 1.000 mensen elders 
onderdak gekregen. Dat totale cijfer ligt dus hoger dan de 784 personen die op dat moment 
geïdentificeerd waren.  
 
Het gebouw is nu leeggemaakt en vergrendeld, totdat het Gewest er opnieuw van start kan gaan met 
de werken om het gebouw om te vormen tot een menswaardig opvangcentrum voor kwetsbare 
personen.   
 
Voor het kabinet van Rudi Vervoort: Zeynep Balci 0498/ 81.65.14   
Voor de gemeente Schaarbeek: Baptiste Buidin 0478/01 05 24 
Voor de GGC: France Dammel: 0494/50 88 98 
 
Voor bijkomende informatie over de politie-operatie: 
               Voor de politiezone Brussel-Noord: 02 249 22 28 
 


