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Opvang voor asielzoekers: politieke 

keuze of juridische verplichting?

Op 7  december 2015 veroordeelde het Brusselse Ar-

beidshof de Belgische Staat tot een dwangsom van 125 

euro voor elke dag dat hij er niet in zou slagen een ze-

ventienjarige Afghaanse jongeman opvang te bieden. De 

uitgebreide media-aandacht voor deze uitspraak doet 

enigszins vermoeden dat het arbeidshof zich uitzonder-

lijk progressief heet  opgesteld, maar het lijkt vooral de 

uitzonderlijkheid van de huidige vluchtelingen- en op-

vangcrisis die de beslissing een plaatsje in de schijnwer-

pers heet  opgeleverd. Het is immers niet de eerste keer 

dat de Belgische Staat wordt veroordeeld tot een dwang-

som voor het niet aanbieden van een opvangplaats (bv. 

KG Arbrb. Brussel 21  september 2009; Arbrb. Brussel 

25 november 2010). Bovendien vloeit de verplichting tot 

het voorzien in opvangplaatsen eenduidig voort uit het 

huidige recht. De opvangwet van 12  januari 2007 be-

paalt dat elke asielzoeker recht heet  op opvang die hem 

in staat moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt 

aan de menselijke waardigheid (art. 3). Op Europees vlak 

preciseert de kwalii catierichtlijn (RL 2013/33/EU) dat 

de materiële opvangvoorzieningen een levensstandaard 

moeten bieden aan asielzoekers die hun bestaansmidde-

len garandeert en hun fysieke en geestelijke gezondheid 

beschermt (art. 17).

Art. 11, § 3 van de opvangwet voorziet wel in de mo-

gelijkheid dat Fedasil in bijzondere omstandigheden geen 

plaats moet toewijzen. Het Hof van Cassatie heet  op 

27 november 2012 geoordeeld dat de verzadiging van het 

opvangnetwerk onder deze bijzondere omstandigheden 

valt en dat de ocmw’s in dat geval (opnieuw) verantwoor-

delijk zijn voor maatschappelijke dienstverlening. Zo’n 

benadering wijzigt echter niets aan de kern van de zaak: 

de asielzoeker heet  nog steeds recht op (een vorm van) 

materiële opvang en kan dit recht laten gelden.

In tegenstelling tot het arrest van het Brusselse Ar-

beidshof verklaarde staatssecretaris voor Asiel h eo 

Francken dat een kandidaat-asielzoeker pas recht heet  

op een opvangplaats nadat hij is geregistreerd bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken en dat hij met andere woor-

den geen recht heet  op pre-opvang. Dit gaat echter in 

tegen zowel de letter als de geest van de kwalii catiericht-

lijn. Art. 17 spreekt van het moment waarop het verzoek 

tot internationale bescherming wordt ingediend, niet 

wanneer het wordt geregistreerd. Dat is ook de wijze 

waarop «verzoeker» wordt gedei nieerd in art. 2; er wordt 

hierbij geen melding gemaakt van registratie door de re-

levante overheden. Voorts wijzen ook overwegingen 7, 11 

en 12 van de richtlijn in deze richting.

Het Europese Hof van Justitie bewandelt dezelfde weg. 

In het belangrijke Cimade-arrest van 27 september 2012 

(C-179/11), waarnaar intussen ook al wordt verwezen in 

nationale rechtspraak (Arbrb. Brussel Kort ged. 24  ja-

nuari 2013), verklaart het Hof dat de materiële opvang-

voorzieningen die aan de asielzoekers moeten worden 

verstrekt, een aanvang nemen wanneer zij hun asielver-

zoek indienen (overweging 39). Het verduidelijkt boven-

dien dat de opvangrichtlijn (RL 2003/9) moet worden 

geïnterpreteerd in overeenstemming met het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie, in het bij-

zonder art.  1 (menselijke waardigheid) en art.  18 (recht 

op asiel). Het Hof herhaalt deze overwegingen in het 

arrest-Saciri van 27  februari 2014 (C-79/13) en voegt er-

aan toe dat wanneer een lidstaat opteert om de materiële 

opvangsvoorzieningen in de vorm van i nanciële steun 

te verstrekken, deze uitkering moet volstaan om mens-

waardig te kunnen leven. Dit scenario houdt o.a. in dat 

de asielzoeker in staat moet zijn huisvesting te vinden op 

de private huurmarkt.

Het recht op opvang is niet louter beperkt tot minder-

jarigen. Hoewel hun kwetsbaarheid een belangrijke fac-

tor is in de beoordeling van asielgerelateerde rechtsza-

ken (bv. EHRM 7  juli 2015, V.M. t/ België (intern hoger 

beroep bij de Grote Kamer is wel aangetekend)), is het 

geen doorslaggevende factor (bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S t/ België en Griekenland). Het onderscheid lijkt 

voor het recht an sich alleszins bijzonder weinig relevant.

In het huidige maatschappelijke klimaat kan het 

vreemd lijken dat een pas aangekomen vluchteling de 

Belgische Staat met succes aansprakelijk kan stellen. Het 

kan bijgevolg politiek niet opportuun geacht worden om 

thans het (pre-)opvangrecht volmondig te steunen. Hoe-

wel de huidige asielcrisis veel politieke vragen oproept, 

verandert dit weinig aan de duidelijke juridische situatie: 

het recht op opvang voor asielzoekers is sterk verankerd 

in het heersende internationale en nationale recht.
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