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Het OCMW van Roeselare startte tegen tien erkende vluchtelingen een procedure van uithuiszetting via

de vrederechter. De hardvochtigste gemeente van Vlaanderen? Niet meteen. De bedoelingen zijn goed,

de uitkomst onduidelijk.

‘Wat moeten we anders doen? Hoe moet je hen anders stimuleren om een huis te zoeken en te vertrekken?’ De

OCMW-voorzitter van Roeselare, Geert Depondt, weet het ook niet meer. Zijn gemeente heeft 160 lokale

opvanginitiatieven (LOI’s), woningen waar asielzoekers verblijven terwijl ze wachten op een eventuele erkenning.

Daarmee doet Roeselare als middelgrote stad meer dan gemiddeld.

Eens de vluchtelingen een erkenning krijgen, moeten ze na twee maanden die woning verlaten. Plaats ruimen voor de

volgende. Vanaf dat moment verliest het OCMW ook de vergoeding van Fedasil, een kleine 38 euro per dag. ‘Maar die

termijn van twee maanden is veel te kort om een woning te vinden’, zegt Depondt. ‘In het beste geval spreken ze een beetje

Engels, maar de zoektocht blijft heel moeilijk. We merken ook dat eigenaars niet geneigd zijn te verhuren aan een

vluchteling. Het huidige klimaat rond de asielzoekers helpt ook al niet.’

Het OCMW dacht een oplossing gevonden te hebben: een uithuiszetting. De voorbije maanden werd tegen tien

vluchtelingen een procedure voor uithuiszetting gestart bij de vrederechter. Een onorthodoxe procedure voor een OCMW.

‘Maar we hebben dat wel goed uitgelegd aan de mensen in kwestie’, zegt Depondt. ‘We begeleiden hen ook verder naar een

woning.’

Maar waarom naar de rechter trekken? Het OCMW is ervan overtuigd dat het door die werkwijze veertig procent van de

Fedasil-vergoeding behoudt. De bedoeling is dus niet mensen op straat te zetten, wél om tijd te rekken en financieel het

hoofd boven water te houden.

Dakloos

De vluchtelingen moeten na twee maanden de opvang verlaten. (archiefbeeld) Foto: Photo News
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Maar Fedasil spreekt met klem tegen dat het OCMW die vergoeding krijgt. ‘De uithuiszettingsprocedure via de

vrederechter is uiteraard alleen mogelijk bij uitgeprocedeerde asielzoekers die het LOI niet willen verlaten’, zegt Mieke

Candaele van Fedasil. Mensen die géén erkenning kregen dus. ‘Dan betaalt Fedasil bij bewijs van dergelijke procedure nog

veertig procent van het tarief. Dat kan niet bij erkende vluchtelingen.’

Een streep door de rekening van Roeselare dus. Het OCMW krijgt geen geld meer.

Voorlopig blijven de uithuiszettingen zonder gevolgen voor de vluchtelingen zelf. De tien betrokken personen hebben een

woning gevonden, nog voor de uitspraak van de rechter. En zelfs als de rechter hen uit huis zet, is er volgens Depondt nog

een oplossing: ‘Als ze dakloos zouden worden, komen ze in een situatie van hoge woonnood terecht’, legt hij uit. ‘Dan moet

het sociaal verhuurkantoor hen prioriteit geven.’
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