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Algemene beleidsnota Asiel en Migratie: reactie de Migratiecoalitie 

1/12/2016 

Op woensdag 30 november 2016 stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zijn 
beleidsnota voor in het parlement. De Migratiecoalitie nam de beleidsnota grondig door en maakt de 
analyse. 

De klemtonen voor het volgende jaar komen te liggen op ‘het integreren van het respect voor de 
Europese rechten, vrijheden, waarden en normen in het migratiebeleid, het wegwerken van de 
administratieve achterstand, het afbouwen van de opvangcapaciteit en het verder uitbouwen van de 
terugkeercapaciteit.’  

Volgens de Migratiecoalitie is er meer nodig: een samenhangend en globaal beleid dat oog heeft voor 
alle aspecten van migratie. We betreuren de restrictieve kijk op migratie in deze nota en de eenzijdige 
focus op grensbewaking, terugkeer, ontrading, misbruik, fraude en het ‘oneigenlijk’ gebruik van 
verblijfsprocedures. Erkennen dat migratie ook kansen met zich meebrengt, voor de migrant, voor 
België en voor het herkomstland is de eerste stap naar een effectief migratiebeleid. Bovendien 
ontbreekt een blik op de wereld buiten België en komen oorzaken van migratie nauwelijks aan bod. 
De Migratiecoalitie verzet zich tegen de logica van het verschuiven van verantwoordelijkheden 
(voornamelijk inzake internationale bescherming) naar niet EU-landen. De gevolgen daarvan zijn een 
externalisering van de grensbewaking, de instrumentalisering van ontwikkelingshulp voor 
‘migratiecontrole’ en betekenen een gevaar voor de mensenrechten.  

De Migratiecoalitie heeft bezorgdheden bij een aantal van de nieuwe voorstellen in deze nota. 
Tegelijkertijd blijven een heel aantal afspraken uit het regeerakkoord nog ongerealiseerd. De 
Migratiecoalitie vraagt de staatssecretaris om daar spoedig werk van te maken. Ten slotte betreurt de 
Migratiecoalitie het eenzijdig discours – een wij-zij verhaal dat voortdurend de link maakt tussen 
migratie en terreur, asielzoekers en relschoppers/terroristen/mensen die onze normen en waarden 
niet delen - in deze nota en het gebruik van het woord ‘illegalen’. De veel te zware focus op deze zaken 
resulteert in een veralgemening naar de hele groep nieuwkomers. 

1. Europese rechten, vrijheden, waarden en normen (p.3) 

In 2017 wil de staatssecretaris ‘initiatieven verderzetten om van respect voor de Europese rechten, 
waarden en normen een voorwaarde te maken om verblijfsrecht toe te kennen of om permanent 
verblijf te verwerven.’  

Het is merkwaardig dat de staatssecretaris voor Asiel & Migratie deze doelstelling vooropstelt. De 
Migratiecoalitie verwacht dat de eerste doelstelling van een asiel- en migratiebeleid moet zijn om een 
coherente aanpak voor te stellen van zowel de oorzaken als de gevolgen van (gedwongen) migratie. 
Op deze wijze wordt het asiel- en migratiebeleid vooral een instrument van een binnenlandse agenda, 
waarvan migranten het slachtoffer van zijn in plaats van er rechtsbescherming aan te ontlenen. 

- Nieuwkomersverklaring (p.4) 

‘Integratie-inspanningen van de vreemdeling zullen gecontroleerd worden in het kader van de 
verlenging van het verblijf. De vreemdeling zal zelf bewijzen moeten aanleveren van zijn wil om te 
integreren.’ De migratiecoalitie herhaalt haar bezorgdheid over het opleggen van ongeschreven 
vereisten en verwachtingen – die verder gaan dan het naleven van de wet – aan specifieke categorieën 
Belgische ingezetenen. Bij ontstentenis van transparante en objectiveerbare criteria institutionaliseert 
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dit rechtsonzekerheid en zet het de deur open voor discriminatie en willekeur. Bovendien verwachten 
we van de regering om in de eerste plaats zelf inspanningen te leveren om obstakels voor integratie 
uit de weg te ruimen: inzake huisvesting, arbeidsmarkt,  taalopleidingen, etc.  

2. Toegang en verblijf (p.5) 

De Migratiecoalitie betreurt dat de voorstellen in de beleidsnota zich beperken tot het inperken van 
de toegangswegen en het bestrijden van misbruik. De visie van de staatssecretaris is duidelijk: migratie 
naar Europa kan enkel op uitnodiging  (ook voor mensen op de vlucht).  Deze visie gaat in tegen 
internationale engagementen die België onderschrijft. Het ontbreekt in de nota aan concrete stappen 
rond legale toegang zoals afgesproken in 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de Verklaring 
van New York die België in september 2016 ondertekende. Zowel voor mensen op de vlucht (zie 3. 
Asiel) als voor andere migranten. 

- Gezinshereniging 

In de verklaring van New York engageerde België zich tot het faciliteren van de mogelijkheden voor 
gezinshereniging. In geen geval mogen de voorwaarden voor de gezinshereniging bemoeilijkt worden. 
De kosten gelinkt aan de aanvraag (administratieve kosten, kosten DNA onderzoek…) mogen niet 
stijgen. Daarnaast vraagt de Migratiecoalitie om inspanningen te doen om de behandelingstijden voor 
de aflevering van een visum te beperken en dus de wettelijke termijn naar 6 maanden terug te 
schroeven.  

Gezinsleden van begunstigden van internationale bescherming dienen vrijgesteld te worden van de 
kosten voor het indienen van een visumaanvraag. De Migratiecoalitie vraagt bovendien de lijst van 
gezinsleden uit te breiden tot alle gezinsleden die tot het huishouden van de betrokkene behoren of 
van hem/haar afhankelijk zijn. Vanwege hun kwetsbaarheid, moet daarbij bijzondere aandacht 
besteed worden aan minderjarigen en oudere personen.   
 

- Databank garanten studentenmigratie 

De Migratiecoalitie vraagt dat eerst en rechtstreeks bemiddeld wordt met de garant opdat de student 
zonder wettig verblijf vrijwillig kan terugkeren. Dit is beter voor de student en bovendien minder 
kostelijk dan het organiseren van een gedwongen terugkeer vanuit het gesloten centrum.  

- Arbeidsmigratie 

De Europese Commissie vraagt in het nieuwe Partnership Framework onder de Europese Migratie 
Agenda naar legale toegangskanalen voor arbeidsmigratie - onder meer als antwoord op de irreguliere 
migratiestromen. De New York Verklaring pleit voor het faciliteren van circulaire migratie en legale 
toegangskanalen voor alle skills levels.  Het ontbreekt in de beleidsnota aan voorstellen in die richting. 
De migratiecoalitie vraagt de staatssecretaris, in samenwerking met de gewesten en de sociale 
partners een overleg tot stand brengen met het oog op een beleid dat werkgevers uit de drie Gewesten 
in staat stelt (zowel laag-, midden- als hooggeschoolde) arbeidskrachten van buiten de EU aan te 
werven. Binnen het systeem van arbeidsmigratie moet een ontwikkelingsperspectief geïntegreerd 
worden. De aanpak van Zweden biedt interessante elementen: een soepele toekenning van 
arbeidskaarten zonder complexe procedures en de mogelijkheid voor migranten om na een bepaald 
aantal jaren werken een permanente verblijfsvergunning te bekomen. De Migratiecoalitie herhaalt de 
aanbeveling van Myria, volgens dewelke “België nood [heeft] aan een betere monitoring van de 
beroepen die worden ingevuld door arbeidsmigranten om te achterhalen in welke zin 
arbeidsmigranten de tekorten op de arbeidsmarkt kunnen invullen.”1 

 

 

                                                           
1 Myria, Migratie in cijfers en rechten 2016, p 189. 
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- Regularisatie  

De Migratiecoalitie vraagt om permanente en heldere criteria voor regularisatie in de 
Vreemdelingenwet te verankeren. Deze moeten duidelijkheid scheppen voor migranten en de actoren 
die hen bijstaan zoals advocaten, hulpverleners, enz. Indien de uitzonderlijke of humanitaire 
omstandigheden van een aanvrager buiten deze welbepaalde criteria vallen kan door de advocaat om 
een beoordeling door de Commissie voor Advies voor vreemdelingen worden verzocht. De 
Migratiecoalitie stelt voor dat de regering het nodige doet om de effectieve samenroeping van de 
Commissie van Advies voor vreemdelingen voor bepaalde dossiers 9bis terug te activeren.  

Wat betreft de retributiekost en de verhoging ervan vraagt de Migratiecoalitie aan het parlement om 

na te gaan wat de motivatie ervan is. Het bedrag van 215 euro wordt verhoogd naar 350 euro. Een 

verhoging van meer dan 60% in amper een jaar tijd. De inkomsten gaan naar de Dienst 

Vreemdelingenzaken van wie ons geen berekeningsnota bekend is van de kosten, extra aan wat de 

begroting voor deze federale administratie ontvangt. Gezien de ontvankelijkheid van een aanvraag 

altijd eerst wordt nagekeken, bestaat er bovendien reeds de procedure om misbruik te voorkomen. 

- Migratiewetboek 

De Migratiecoalitie verwelkomt de stappen die gezet worden om tot een Migratiewetboek te komen.  
De huidige vreemdelingenwet is te complex, niet meer coherent door opeenvolgende wijzigingen en 
biedt te weinig rechtszekerheid. De Migratiecoalitie vraagt dat de samenstelling van het nieuwe 
Migratiewetboek het resultaat is van een proces van overleg en uitwisseling, met inbreng van de 
deskundigheid van academici, juristen, het middenveld en actoren die ervaring met en inzicht in de 
Belgische Vreemdelingenwet hebben. Tot op heden ontbreekt elke transparantie en betrokkenheid in 
de totstandkoming. 

3. Asiel 
3.3  Klemtonen nieuw asielbeleid (p. 10) 
- ‘De regering aanziet het vluchtelingenstatuut als een tijdelijk beschermingsmechanisme voor 

mensen in nood, maar niet als een kanaal voor permanente migratie.’ De Migratiecoalitie betreurt 
dat de klemtonen in het nieuw asielbeleid steeds verder komen te liggen van de kern van asiel, 
namelijk het bieden van bescherming voor zolang dit nodig is. De ‘tijdelijke’ aanpak staat niet 
alleen ver van de realiteit (jammer genoeg verdwijnen de reden waarom mensen vluchten zeer 
zelden binnen 5 jaar, de lijst van lang aanslepende vluchtelingencrisissen wordt steeds langer) 
maar is ook tegenstrijdig met het doel van integratie, waar de beleidsnota veel belang aan hecht.  

- De beleidsnota stelt terecht dat hervestiging een noodzakelijke aanvulling is op opvang in de regio. 
België schiet echter te kort in het nakomen van de hervestigingsengagementen. In de loop van 
2015 werd beslist het aantal plaatsen voor hervestiging op te trekken tot 550 mensen. In de 
beleidsnota voor 2016 bevestigde de regering nog het engagement om ook in 2016, 550 
vluchtelingen te hervestigen. De beleidsnota voor 2017 kondigt aan om het programma voort te 
zetten ‘aan een tempo dat de administraties kunnen bolwerken.’ Van de voorziene 550 mensen 
kwamen er in 2015 slechts 276 effectief over. Als België de achterstand wegwerkt en de 
internationale engagementen voor 2016 nakomt, dienen in 2016 640 mensen naar België 
hervestigd worden. Volgens de laatste publiek gemaakte informatie zijn tot op heden slechts 305 
Syrische vluchtelingen hervestigd in 2016. De migratiecoalitie vraagt om hoe dan ook vast te 
houden aan het jaarlijkse hervestigingsquotum van 550 personen per jaar en het quotum verder 
te verhogen gezien de enorme internationale noden. 

- De beleidsnota verwijst in het kader van het humanitaire visa initiatief voor Christelijke Syriërs 
naar de Kamerresolutie van april 2014 over de bescherming van de Christelijke gemeenschap en 
de andere religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika, het Nabije Oosten en 
het Midden-Oosten. Naast hervestiging pleit de Migratiecoalitie voor een coherent en structureel 
beleid rond de toekenning van humanitaire visa, met duidelijke humanitaire criteria. Dit beleid 
mag zich niet beperken tot sporadische ad hoc missies. Mochten er toch nieuwe ad hoc 
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reddingsmissies georganiseerd worden, moet de selectie daarvoor op een transparante manier en 
volgens objectieve en relevante criteria gebeuren, in samenspraak met UNCHR.  
 

3.4 Europees standpunt (p. 14) 

- De staatssecretaris pleit voor de evolutie naar een asielmigratiemodel dat geen ‘spontane’ 
asielaanvragen op Europese bodem mogelijk maakt. Het recht op asiel is nochtans ook een 
belangrijk onderdeel van de ‘fundamentele Europese rechten’, waar de staatssecretaris de 
volgende jaren de klemtoon op wil leggen. Als mensen in Europa geen asiel meer kunnen 
aanvragen is er geen sprake van een asielbeleid.  

- De beleidsnota stelt dat de betrachting moet zijn om vluchtelingen op te vangen in hun regio van 
herkomst. De nota gaat daarbij voorbij aan het feit dat opvang in de regio vandaag al de norm is. 
89% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. Landen die veel minder goed 
in staat zijn om te zorgen voor een adequate opvang. Zoals de nota terecht stelt is een forse 
verhoging nodig van de humanitaire steun aan conflictregio’s. Dit neemt niet weg dat ook Europa  
een morele plicht heeft om mensen op de vlucht te beschermen en dus een eerlijke deel van de 
verantwoordelijkheid voor mensen op de vlucht wereldwijd op te nemen via hervestiging en 
andere veilige en legale kanalen. De New York Verklaring die België in september ondertekende 
roept de lidstaten op om hun hervestigingsinspanningen op te voeren zodat voldaan wordt aan de 
jaarlijkse UNHCR noden.  

- De beleidsnota stelt voor akkoorden gelijkaardig aan de EU-Turkije Deal af te sluiten met andere 
landen rond de Middellandse Zee. De Turkije deal staat juridisch op losse schroeven en wordt sterk 
gecontesteerd door mensenrechtenorganisaties en ngo’s. Ook de UNHCR uitte ernstige 
bezorgdheden over deze deal. Door gelijkaardige akkoorden aan te gaan met landen als Libië (die 
de Conventie van Genève niet onderschreven) riskeert de EU zich verder schuldig te maken aan 
ernstige schendingen van de mensenrechten. Teneinde de irreguliere migratiestromen terug te 
dringen verwijst de beleidsnota naar de Europese Partnership Agreements. Akkoorden waar de 
Migratiecoalitie zich sterk tegen verzet omdat ze ontwikkelingshulp en handelsakkoorden 
afhankelijk maken van de medewerking aan een terugkeerbeleid en de verschuiving mogelijk 
maken van ontwikkelingsmiddelen naar projecten gericht op het inperken van migratie. De 
Europese Commissie verwijst in die Partnership Agreements bovendien naar het voorzien in legale 
migratiekanalen als een antwoord op de irreguliere migratiestromen. Deze komen niet in de 
beleidsnota aan bod.  

- De Staatssecretaris wil dat de transfers naar Griekenland volgens het Dublinmechanisme zo snel 

mogelijk opgestart worden. Dit terwijl in Griekenland, ondanks de verbeteringen en de 

inspanningen van de Griekse overheid, meer dan 60.000 mensen vast zitten in overbevolkte 

kampen onder erg moeilijke omstandigheden. Dublin-overdrachten naar Griekenland herstarten 

staat tegelijkertijd ook in schril contrast met de EU-engagementen om het land te ontlasten door 

een deel van de asielzoekers naar de andere lidstaten te spreiden. Wat dat betreft loopt België 

een zware achterstand op.2  

 
4 Opvang 
- De regering startte vanaf juni 2016 met de afbouw van de opvangcapaciteit. Volgens de 

Migratiecoalitie is het tegenstrijdig de opvang met deze snelheid af te bouwen, terwijl België nog 
een aantal engagementen lopen heeft in het kader van de hervestiging en relocatie. Daarbij werd 
de opvangwerking van het middenveld grotendeels afgebouwd. De migratiecoalitie betreurt dat 
veel waardevolle expertise inzake de opvang van asielzoekers daarbij verloren gaat. Bovendien 

                                                           
- 2 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-

material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
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betreuren we dat de afbouw niet werd voorafgegaan door een transparante evaluatie van alle 
opvangstructuren.   
 

5 Terugkeer (p. 23) 

‘Van bij het begin van de procedure zal aandacht besteed worden aan de grote kans op het ontvangen 
van een negatieve beslissing evenals op de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer. Het  tijdelijk maken 
van zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire bescherming impliceert dat erkende vluchtelingen 
en subsidiaire beschermden terug moeten eens de oorlog in hun land voorbij is.’  

De migratiecoalitie roept het parlement op om meer informatie te vragen van de staatssecretaris over 
het begrip ‘eens de oorlog in hun land voorbij is’. De toename van asymmetrische en langdurige 
conflicten in de afgelopen decennia, die worden gekenmerkt door een beperkt respect voor 
internationaal humanitair recht en oorlogsrecht, alsook de weinig succesvolle wederopbouw van 
gefaalde staten3 maken het in veel gevallen zo goed als onmogelijk om af te bakenen “wanneer de 
oorlog voorbij is”. Wat is het criterium om de verblijfsvergunning op een welbepaalde datum te 
beëindigen? De aanpak van een post-oorlogsperiode vraagt meer overleg binnen EU-verband. Elk 
oorlogseinde vraagt ook om een heropbouwscenario en om meer specifieke aandacht voor de 
integratie in zo’n scenario van degenen die zich in het buitenland bevinden. 

 
5.2 Vrijwillige terugkeer 
- De beleidsnota kondigt een nieuwe dienst re-integratie aan binnen Fedasil in het kader van een 

meer duurzame terugkeer.  De Migratiecoalitie is tevreden dat de regering meer interesse toont 
voor de duurzame terugkeer en de re-integratie van personen die vrijwillig terugkeren. De 
oprichting van een extra dienst binnen Fedasil dient echter te worden voorafgegaan door een 
grondige evaluatie van het vrijwillig terugkeerbeleid zoals voorzien in het regeerakkoord. Dit in 
samenspraak met de collega-ministers die ook betrokken zijn bij het dossier. Een werkgroep met 
participatie van verschillende actoren (waaronder de re-integratiepartners van Fedasil (Caritas en 
IOM) en de partners in de herkomstlanden) is nodig om het kader voor deze evaluatie, onder 
deskundige leiding van academici te creëren. De migratiecoalitie hecht groot belang aan een 
longitudinale studie van de kwaliteit van de terugkeerprojecten van individuen, en vraagt dat een 
evaluatie aandacht besteedt aan de voorwaarden voor duurzame terugkeer.   

- De migratiecoalitie vraagt de staatssecretaris om steeds te zorgen voor juiste, betrouwbare en 
objectieve informatie inzake terugkeer maar evenzeer over de rechten en mogelijkheden in België. 
De taak van informatie geven gebeurt best door de juiste actoren, namelijk de bevoegde 
administraties, gespecialiseerde middenveldorganisaties en de begeleiders, die de informatie 
geven in het kader van de begeleiding.  
 

 

 

 

                                                           
3 “Three out of five fragile and conflict-affected situations tend to fall back into conflict or crisis within five 

years after the end of a violent conflict.” http://www.eudevdays.com/sessions/investing-african-fragile-states-

who-should-adapt-investors-or-countries 

“That no country has yet graduated from being considered a fragile state to a stable one provides little 

encouragement or optimism that the efforts currently underway will prove sufficient to solve the overwhelming 

problems of failing states. Clearly, radically new, innovative and comprehensive initiatives are needed in order 

for countries to transition from a failing to a stable state.” http://www.ipsnews.net/2016/04/failing-states-many-

problems-few-solutions/ 

Zie ook: http://www.ipsnews.net/2016/05/when-emergencies-last-for-decades/  

 

http://www.eudevdays.com/sessions/investing-african-fragile-states-who-should-adapt-investors-or-countries
http://www.eudevdays.com/sessions/investing-african-fragile-states-who-should-adapt-investors-or-countries
http://www.ipsnews.net/2016/05/when-emergencies-last-for-decades/
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5.3 Gedwongen terugkeer 

In 2017 zal de regering verder werk maken van ‘de realisatie van de gesloten woonunits voor illegale 
(sic) gezinnen in de omgeving van het gesloten centrum 127 bis als sluitstuk van het terugkeerbeleid 
van families, die na meerdere pogingen blijven weigeren vrijwillig terug te keren.’ 

De Migratiecoalitie verzet zich tegen iedere vorm van detentie van minderjarigen. In de New York 

Verklaring verbindt België zich ertoe om een einde te maken aan de detentie van minderjarigen. Alle 

maatregelen die betrekking hebben op kinderen moeten het hoger belang van het kind als eerste doel 

hebben zoals bepaald in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Tijdens de 

voorbereidingen van een gedwongen terugkeer moet een beoordeling door experten gemaakt worden 

van de wijze waarop de uitwijzing rekening houdt met het belang van het kind. Indien er onvoldoende 

garantie gegeven kan worden dat een uitwijzing ook daadwerkelijk in het belang van het kind is, kan 

niet overgegaan worden tot detentie van het gezin. 

Algemeen 

- taal 

Het is betreurenswaardig dat er in deze beleidsnota op verschillende plaatsen teruggegrepen word 
naar de term ‘illegalen’ die geen enkele grondslag vindt in internationale verdragen. De term ́ illegalen´ 
voegt niets toe aan de uitvoering en ontwikkeling van het beleid maar heeft wel een grote impact op 
de beeldvorming van migranten. De federale regering koos er bewust en terecht voor om in het 
regeerakkoord het begrip ‘illegalen’ niet meer te gebruiken. De Vlaamse decreten spreken consequent 
over mensen zonder wettig verblijf. Er zijn dus wel degelijk alternatieven.  

- Niet begeleide minderjarige vreemdelingen 

De nota is weinig concreet over hoe de overheid de NMBV (als behorend tot een kwetsbare groep)  
concreet zal benaderen. Het regeerakkoord voorziet nochtans in een versterking van de bescherming 
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. 

o Er wordt gesproken over ‘Projecten die opvangstructuren ondersteunen in de begeleiding van 
bewoners met complexe en specifieke noden of kwetsbare groepen zoals NBMV". Het is 
onduidelijk over welk soort projecten het gaat. 

o De migratiecoalitie vraagt een grondige herziening van de NBMV procedure (wet van 12 
september 2011). De nieuwe wetgeving moet in lijn liggen met de principes van de “Best 
Practice in Determining and Implementing Durable Solutions for Separated Children in Europe: 
A Multidisciplinary Approach”. 

o Een permanente, praktische vorming, met momenten van intervisie is nodig om een 
kwaliteitsvolle voogdij te bieden aan de minderjarigen en steun aan hun voogden te bieden. 
Een deontologische code moet uitgewerkt worden na overleg met de voogden. Het maximaal 
aantal voogdijen per voltijdse voogd moet tot 20 worden beperkt. Enkel indien de voogd 
expliciet motiveert waarom hij meer voogdijen aankan en mits de toestemming van de Dienst 
Voogdij kan het aantal voogdijen opgetrokken worden tot 30. 

o Het is essentieel dat er structureel geïnvesteerd wordt in kwaliteitsvolle en kleinschalige 
opvang, waar de nadruk wordt gelegd op de menselijke omkadering. Een adequate omkadering 
van NBMV bestaat minstens uit: een opvoeder per drie jongeren (cf. Jeugdzorg), een sociaal 
assistent(e) voor 15 jongeren, een psycholoog in elk centrum, een pedagogisch 
verantwoordelijke, een jurist en een speelpleinwerker. 

 


