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RIEMST ZET OPVANG VOOR ASIELZOEKERS NOODGEDWONGEN 
STOP 

De gemeente Riemst moet het Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers 
noodgedwongen sluiten. De federale overheid zal in de toekomst fors snoeien in de 
middelen die de lokale overheden voor de opvang van kandidaat-politiek vluchtelingen 
ontvangen. Voor kleinere gemeenten is dat extra prijskaartje niet haalbaar. De 
gemeente Riemst betreurt dan ook dat ze haar sociaal engagement om asielzoekers 
op te vangen en te begeleiden moet stopzetten. 

Het Sociaal Huis van Riemst heeft zich in 2000 geëngageerd om een Lokaal 
Opvanginitiatief, kortweg LOI, uit te bouwen in de gemeente. In de beginfase werden er 6 
kandidaat-politiek vluchtelingen opgevangen en begeleid in woningen binnen Riemst. Het 
LOI in Riemst beschikt over 10 opvangplaatsen voor kandidaat-politiek vluchtelingen. De 
nieuwe regelgeving die is aangekondigd, heeft voor Riemst een grote impact. 

Katja Onclin, voorzitter Sociaal Huis: "Door de nieuwe regelgeving verwachten wij dat wij in 
de toekomst minimaal 6 maanden nodig hebben om voor een kandidaat-politiek vluchteling 
een geschikte nieuwe woning te vinden. Maar de financiële tussenkomst vanuit de federale 
overheid zal zich in de toekomst beperken tot een subsidie van 3 maanden.” 
 
Na de eerste 3 maanden moet het Sociaal Huis met andere woorden zelf instaan voor de 
financiering van de opvang van de kandidaat-politiek vluchtelingen in het LOI. 
 
Katja Onclin, voorzitter Sociaal Huis: “Dan hebben we het niet alleen over de kosten van de 
huisvesting binnen het LOI, maar ook over de kosten die er volgen wanneer er een nieuwe 
woning gevonden is, waarbij de huurwaarborg, een mogelijke huurpremie en de huurprijs in 
de praktijk ten laste komen van het Sociaal Huis. Doe daar nog eens de kosten voor 
medische verzorging, voeding, psychosociale begeleiding, vrije tijd, een tolk en de 
administratieve ondersteuning bij de asielprocedure bij, en dan stel je zelf vast dat het 
prijskaartje snel oploopt. Daarnaast heeft het ook een grote impact op de werkverdeling 
binnen het Sociaal Huis. Deze nieuwe regeling is voor een kleine gemeente dus niet 
haalbaar. Als gemeentebestuur vinden we het onze morele plicht om deze mensen te helpen 
en te ondersteunen. Net zoals we ook onze eigen inwoners helpen die het financieel of 
sociaal moeilijk hebben. Maar door de nieuwe regelgeving vanuit de federale overheid wordt 



het voor ons onmogelijk om als kleine gemeente dat engagement nog waar te maken. En dat 
betreuren we ten zeerste.” 
 
Daarom wil de gemeente Riemst een duidelijk signaal geven aan de federale overheid.  
 
Mark Vos, burgemeester: “De federale overheid is bevoegd voor het asielbeleid en moet dus 
ook zorgen voor een menselijke oplossing. Het kan niet zijn dat de gemeenten koudweg de 
rekening krijgen gepresenteerd. Het is aan de federale overheid om de lokale overheden te 
ondersteunen met de nodige mensen en middelen om deze asielzoekers waardig op te 
vangen en te begeleiden. Voor onze gemeente worden de extra kosten van deze nieuwe 
regelgeving geraamd op 100.000 euro per jaar. Niet dat wij financieel niets over hebben voor 
de opvang van deze mensen, maar ook onze reguliere werking voor alle inwoners moet 
gegarandeerd blijven. Wij staan tegen onze wil, met de rug tegen de muur en moeten het 
LOI dus noodgedwongen stopzetten. Ik vrees dat er in de nabije toekomst nog kleinere 
gemeenten dezelfde beslissing zullen moeten nemen, omdat het financieel niet haalbaar is.” 
 
Riemst telt op dit ogenblik 16.519 inwoners. 
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