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1. Inleiding 

1.1 Voorstelling van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia 

 

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brabantia werd in 1974 opgericht, wat wil zeggen 

dat zij in 2014 veertig jaar bestaat. Vertrekkend vanuit de gedachte om de krachten en 

expertise te bundelen en vanuit de door maatschappelijk werkers waargenomen groeiende 

armoede in Brussel, hebben verschillende verenigingen besloten zich te groeperen en samen 

een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk te vormen. Het bereiken van onze doelstellingen 

wordt mede mogelijk gemaakt via subsidies van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Het doel was en blijft nog steeds structurele hulp te bieden aan iedere persoon die erom 

vraagt en een bijdrage te leveren aan de strijd tegen armoede.  

 

Op dit moment groepeert CAW Brabantia vier antennes die werkzaam zijn op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  

 Sociale Dienst, antenne Caritas International te Sint-Joost-Ten-Node: een sociale 

dienst die zich richt tot elke vreemdeling van buiten de Europese Unie. 

 Sociale Dienst, antenne Brussel Onthaal – Open Deur te Brussel-Stad: een eerstelijns 

onthaaldienst open voor iedereen. 

 Sociale Wijkdienst, antenne Kuregem: een polyvalente sociale wijkdienst enkel voor 

de inwoners van de Kuregemwijk. 

 Sociale Wijkdienst van het Wederzijds Hulpbetoon, antenne Vereniging van de 

Parochiale Werken Sint-Gillis vzw: een polyvalente sociale wijkdienst voor 

voornamelijk de bewoners van de wijk en mensen zonder een vast verblijfadres. 

 

CAW Brabantia bestaat uit een dertigtal maatschappelijk werkers die hun activiteiten 

uitoefenen via een partnerschap tussen deze verenigingen. 

 

Via een eerste onthaal, een analyse van de situatie, een doorverwijzing of een begeleiding, 

helpt CAW Brabantia de begunstigde in zijn globaliteit door hem bijstand en opvolging te 

verzekeren. 

 

Onze maatschappelijk werkers zetten zich in, via een individuele benadering van elke 

aanvraag, om een vertrouwensband te ontwikkelen, te waken over de toepassing van 

fundamentele rechten, te strijden tegen armoede en uitsluiting. Dit doen ze door het 

verantwoordelijkheidsbesef en de maatschappelijke integratie van de betrokkene in het 

dagelijkse leven te stimuleren. 

 

Wanneer onze maatschappelijk werkers geconfronteerd worden met problematische situaties 

en juridische of administratieve complicaties, signaleren ze deze zodat ze onder de aandacht 

van de bevoegde instanties gebracht kunnen worden. Zo neemt CAW Brabantia deel aan de 

inter-centra vergaderingen en initiatieven van de Federatie van de Bicommunautaire 

Maatschappelijke Diensten (FBMD). De FBMD verenigt dertien Brusselse Centra voor 

Algemeen Welzijnswerk, die allen erkend en gesubsidieerd worden door de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. 
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1.2 Verkiezingen 2014 
 

De regionale, federale en Europese verkiezingen van mei 2014 waren om verschillende 

redenen belangrijk. 

 

De financieel-economische crisis vormt nog steeds de leidraad voor het actuele 

regeringsbeleid en impliceert met andere woorden strenge bezuinigingen: in de 

dienstverlening, in de lonen en sociale uitkeringen, in cultuur, innovatie en jobcreatie. 

Hierdoor stellen we vast dat opnieuw de armste bevolkingsgroepen het gelag betalen.  

 

Tegelijkertijd botsen we ook merkbaar op de grenzen van onze solidariteit. Het sociale 

cement van onze samenleving staat onder druk, en de sociale hulpverlening en bescherming 

bijgevolg ook. De sterke nadruk op de eigen verantwoordelijkheid en het strenger wordende 

asiel- en migratiebeleid zijn hier een duidelijk voorbeeld van.  

1.3 Armoede 
 

De Europese Unie wil tegen 2020 de armoede en sociale uitsluiting bestrijden, waarbij 

minstens 20 miljoen minder mensen slachtoffer zullen zijn of dreigen te worden van armoede 

en sociale uitsluiting. Volgens het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting 

werd in België tussen 2008 en 2012 een toename vastgesteld van 162.000 meer mensen met 

een risico op armoede of sociale uitsluiting.  

 

Sinds de oprichting van CAW Brabantia in 1974 worden we blijvend geconfronteerd met deze 

uitdaging. 

 

Wij zijn er ons ten volle bewust van dat preventief werken van kapitaal belang is en elke 

antenne probeert dit waar te maken met haar eigen specifieke activiteiten. De dagelijkse 

realiteit dwingt ons tot concrete acties: in Kuregem worden wekelijks voedselpakketten 

aangeboden, in Sint-Gillis werd een sociale kruidenier opgestart. Vanuit de sociale dienst van 

BOOD werd een sterk netwerk uitgebouwd met het middenveld dat rechtstreeks in contact 

staat met de doelgroep. Daarnaast gaat een maatschappelijk werker van de sociale dienst van 

Caritas International sinds eind vorig jaar wekelijks naar Punt 32, een initiatief van de 

Pastorale Eenheid van Brussel-Stad, waar hij op een laagdrempelige manier een luisterend 

oor of een antwoord op hun vragen probeert te bieden. 

 

Begunstigden komen naar ons toe met specifieke noden die dringend om een oplossing 

vragen, en daarna verdwijnen ze. Dit maken we in het bijzonder met migranten mee, een 

belangrijke deelgroep van ons doelpubliek. In 2015 willen we dan ook nog sterker inzetten 

op een laagdrempelig onthaal om deze doelgroep nog beter te bereiken. 
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2. Globale statistieken 2014 
 

In de tabellen die volgen, hebben we de statistische gegevens voor iedere antenne naast 

elkaar geplaatst, waardoor we een algemeen beeld en een analyse kunnen vormen van de 

begunstigden van CAW Brabantia.   

 

Om het lezen van de statistische tabellen te vergemakkelijken, werden de antennes als volgt 

afgekort : 

 Brabantia, antenne VPW Sint-Gillis (Senioren Zonder Grenzen inbegrepen): Brabantia 

S-Gillis 

 Brabantia, antenne Kuregem: Brabantia Kuregem 

 Brabantia, antenne Caritas International (DBSS, NBMV, het coach project voor erkende 

vluchtelingen en de bezoeken aan het detentiecentrum inbegrepen): Brabantia CI. 

 Brabantia, antenne Brussel Onthaal-Open Deur : Brabantia BOOD 

2.1 Het profiel van de begunstigden 
 
a) Aantal dossiers : 

 Brabantia    

S-Gillis  

Brabantia 

Kuregem 

Brabantia 

CI* 

Brabantia 

BOOD 

Totalen 

Brabantia 

Oude dossiers   530 145  

Nieuwe dossiers   1539 322  

Totalen 862 373 2069 467 3771 

Percentages 22,9% 9,9% 54,9% 12,4% 100% 

* Het totaal aantal personen opgevolgd in 2014 is 2799 (sociale dienst) + 112 (DBSS) + 70 (detentie) 

+ 29 (coach), wat neerkomt op een totaal van 3128 personen.  

 
b) Geslacht : 

 Brabantia  

S-Gillis  

Brabantia 

Kuregem 

Brabantia 

CI 

Brabantia 

BOOD 

Totalen 

Brabantia 

% 

Vrouwen 280 246 727 131 1384 36.7% 

Mannen 560 125 1337 312 2334 61.9% 

Andere/Onbekend 22 2 5 24 53 1.4% 

Totalen 862 373 2069 467 3771 100% 

 
c) Gezinssamenstelling : 

 Brabantia  

S-Gillis  

Brabantia 

Kuregem 

Brabantia 

CI 

Brabantia 

BOOD 

Totalen 

Brabantia 

% 

Alleenstaand 585 

 

91 1414 179 2122 60.1% 

Koppel met kind(eren) 100 144 173 64 481 12.7% 

Alleenstaande met 

kind(eren) 

75 83 233 21 412 10.9% 

Koppel 38 25 104 18 185 4.9% 

Samenwonend familie 7 23 50 17 97 2.6% 

Samenwonend andere 2 4 49 6 61 1.6% 

Uitgebreide familie 0 0 5 0 5 0.1% 

Instelling 0 0 7 0 7 0.2% 

Onbekend 55 8 34 162 259 6.9% 

Totalen 862 378 2069 467 3776 100% 
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d) Bron van inkomsten : 

 Brabantia  

S-Gillis 

Brabantia 

Kuregem 

Brabantia 

CI 

Brabantia 

BOOD 

Totalen 

Brabantia 

% 

Zonder inkomsten 424 102 620 73 1219 32.3% 

OCMW – 

maatschappelijke 

dienstverlening 

96 86 348 11 541 14.3% 

Werkloos 78 51 87 29 245 6.5% 

OCMW 45 14  12 71 1.9% 

Bezoldiging 42 32 413 43 530 14.1% 

Mutualiteiten 38 17 12 8 75 2% 

Tegemoetkoming voor 

een handicap 

19 7 0 8 34 0.9% 

Pensioen 30 16 9 10 65 1.7% 

OCMW - Leefloon 12 23  117 19 171 4.5% 

Andere 7 7  120 8 142 3.8% 

Invaliditeitsuitkeringen 7 6 0 4 17 0.5% 

Zelfstandige 2 2 0 9 13 0.3% 

Beurs 2 0 7 1 10 0.3% 

Ten laste van een derde 5 4 118 13 140 3.7% 

Onbekend 55 6 96 219 376 10% 

Opvangcentrum (detentie 

inbegrepen) 

  122  122 3.2% 

Totalen 862 373 2069 467 3771 100% 

 
e) Statuut : 

 Brabantia  

S-Gillis  

Brabantia 

Kuregem 

Brabantia 

CI  

Brabantia 

BOOD 

Totalen 

Brabantia 

% 

In irregulier verblijf 14 3 434 11 462 12.2% 

Permanent ingezetene 186 104 134 41 465 12.3% 

Uitgeprocedeerd 3 1 281 12 297 7.9% 

Belg 216 106 144 91 360 9.5% 

Asielzoeker (Dublin-

gevallen
1
 inbegrepen) 

20 6 83 26 135 3.6% 

Aanvraag regularisatie 56 9 0 36 101 2.7% 

Geregulariseerd 24 38 181 16 259 6.9% 

Student 3 1 116 7 127 3.4% 

Andere* 243 64 228 71 606 16% 

Erkend vluchteling 13 23 342 16 394 10.4% 

Toerist 6 0 23 11 40 1.1% 

Ontheemd 55 0 0 2 57 1.5% 

Subsidiaire bescherming 0 0 103 0 103 2.7% 

Ambtelijke schrapping 2 0 0 4 6 0.2% 

Niet gepreciseerd 21 23 0 123 364 9.6% 

Totalen 862 378 2069 467 3776 100% 

* Onder de term « andere » moet verstaan worden : andere verblijfsstatuten zoals EU burger, 

familielid van een EU burger, NBMV, staatloos,…  

 

 

 

                                                 
1
 De Dublin III-verordening bepaalt welke EU lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielaanvraag en voorziet de transfer van de asielzoeker naar de bevoegde lidstaat. Normaliter is de 
bevoegde lidstaat het eerste land waar de asielzoeker de Europese Unie is binnengekomen. 
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f) Leeftijd : 

 Brabantia  

S-Gillis 

Brabantia 

Kuregem 

Brabantia 

CI 

Brabantia 

BOOD 

Totalen 

Brabantia 

% 

Jonger dan 18 jaar 1 1 132 2 136 3.6% 

Van 18 tot 29 jaar 124 60 256 54 494 13.1% 

Van 30 tot 39 jaar 272 112 1157 97 1638 43.4% 

Van 40 tot 49 jaar 227 107 326 88 748 19.8% 

Van 50 tot 59 jaar 133 51 1 64 249 6.6% 

60 jaar en ouder 60 38 77 28 203 5.4% 

Onbekend 45 4 120 134 303 8% 

Totalen 862 373 2069 467 3771 100% 

 
g) Top 5 van nationaliteiten, per antenne : 
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2.3 Uitgevoerde interventies 
 

De sociale dienst kan op verschillende manieren een antwoord bieden op de sociale vragen 

waarmee onze begunstigden geconfronteerd worden. De vijf meest voorkomende 

interventies zijn de volgende: 

- Doorgeven van informatie (61.3%); 

- Administratieve hulp en begeleiding in het ondernemen van een aantal stappen 

(14.1%); 

- Oriëntatie naar andere instellingen of gespecialiseerde sociale diensten (4.8%); 

- Bemiddeling (4%); 

- Psycho-sociale begeleiding en het bieden van een luisterend oor (3.8%). 
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3. Voorstelling van de sociale diensten van CAW Brabantia 

3.1 Sociale dienst Brabantia, antenne Caritas International 
 

De sociale dienst van CAW Brabantia, antenne Caritas International is een dienst die zich richt 

tot elke vreemdeling: mensen in irregulier verblijf, uitgeprocedeerde asielzoekers, 

asielaanvragers, erkende vluchtelingen, geregulariseerden, alsook Belgen in het kader van 

een procedure voor gezinshereniging. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van het totaal aantal dossiers (2069), opgevolgd door deze 

sociale dienst. Het gaat om een totaal van 3128 personen.  

 

 
 

In de twee hierna volgende paragrafen, zullen de Dienst voor Buitenlandse Studenten en 

Stagiairs (§3.2) en de begeleiding van NBMV (§3.3) apart besproken worden, gezien de aard 

van hun doelpubliek zeer specifiek is. 

 

In deze paragraaf (§3.1) wordt uitgebreider ingegaan op de volgende diensten: 

 Eerstelijnsdienst 

 Begeleiding van erkende vluchtelingen door een coach 

 Familiehereniging 

 Vrijwillige terugkeer 

 Informatiesessies en vormingen 

 Bezoeken aan het gesloten centrum 

 

Met betrekking tot bovenstaande diensten behandelde de sociale dienst van antenne Caritas 

International 1740 dossiers – een totaal van 2799 personen – in 2014, waarvan 500 dossiers in 

het kader van vrijwillige terugkeer, 779 dossiers in het kader van gezinshereniging en 461 

dossiers met zuiver eerstelijnsvragen.  

 

Daarnaast werden in het kader van de bezoeken aan het gesloten centrum 127bis 70 

individuele dossiers opgevolgd. In het kader van het coach project voor de begeleiding van 

erkende vluchtelingen, werden 29 dossiers opgevolgd. 
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Het komt hiermee op 1839 dossiers – 2898 personen – opgevolgd in 2014.  

 

 
 

De belangrijkste oorzaken voor de problemen van onze gebruikers worden weergegeven in 

onderstaand diagram: 

 

3.1.1 Eerstelijnsdienst 

 

Publiek 

 

Via de sociale dienst van Caritas International zorgen we voor een eerstelijnsonthaal voor 

elke vreemdeling, ongeacht zijn statuut of nationaliteit. In 2014 hebben we 341 nieuwe 

dossiers geopend. In 2014 werden echter ook 120 dossiers opgevolgd, die reeds tijdens 

voorgaande jaren op onze dienst gekend waren, wat ons op een totaal van 461 opgevolgde 

dossiers in 2014 brengt. Indien we de eerstelijnsvragen van dossiers in het kader van 

vrijwillige terugkeer en gezinshereniging meerekenen komen we aan een totaal van 561 

dossiers. We zullen echter enkel de opvallendste cijfers en tendensen bespreken van de 

nieuwe dossiers.  
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Net zoals in 2013, had bijna de helft van ons publiek geen wettelijke verblijfsdocumenten: 85 

onregelmatig verblijvende personen en 71 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben zich bij 

onze dienst aangeboden om hulp te krijgen. We ontvingen ook 50 personen voor wie een 

regularisatieaanvraag lopende was, 48 erkende vluchtelingen, 18 subsidiair beschermden en 

30 asielzoekers. We zagen 32 permanent ingezetenen, 23 geregulariseerde personen, 24 

(nieuwe) Belgen, en 45 personen met een ander statuut (F-kaart, E-kaart, kaart voor 1 jaar in 

het kader van familiehereniging, EU-onderdanen). Voor het aantal overblijvende dossiers 

hebben we geen gegevens over het statuut van de begunstigde, omdat het de 

‘dispatchdossiers’ betreft, waarop we geantwoord hebben hetzij telefonisch/per mail, hetzij 

via een onmiddellijke doorverwijzing naar een meer gespecialiseerde sociale dienst. 

 
* Onder de term ‘andere’ moet verstaan worden: andere verblijfsstatuten zoals EU burger, familielid 

van een EU burger, staatloze,... 
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De zes voornaamste nationaliteiten waarmee we te maken kregen op de eerstelijnsdienst 

betroffen personen afkomstig uit Guinee (49 dossiers), de Democratische Republiek Congo 

(39 dossiers), Syrië (26 dossiers), Marokko (24 dossiers), Rusland (19 dossiers) en Kameroen 

(19 dossiers).  

 

Op een totaal van 461 dossiers zijn er 301 mannen en 160 vrouwen. De overgrote 

meerderheid van hen is alleenstaande, namelijk 259 personen. 59 dossiers waren 

alleenstaande met één of meerdere kinderen. Dit is een zeer kwetsbare groep, die een meer 

intensieve begeleiding van de maatschappelijk werker vraagt. Daarnaast stelden we vast dat 

in 219 dossiers geen bron van inkomsten aanwezig is. Dit is dus ongeveer de helft van het 

aantal dossiers dat door onze dienst werd opgevolgd.  

 

Vastgestelde problemen 

De problemen die de bezoekers van de eerstelijnsdienst ondervinden hebben voornamelijk te 

maken met het verwerven of behouden van hun verblijfsrecht. Aan deze groep heeft het 

team van de eerstelijnsdienst dus informatie verschaft over de asielprocedure en regularisatie 

omwille van medische en humanitaire redenen. De maatschappelijk werkers hebben ook 

administratieve hulp verleend of deze doelgroep doorverwezen naar meer bevoegde actoren, 

zoals een advocaat of een juridische dienst. De maatschappelijk werkers zijn immers niet 

bevoegd om een beroep in te dienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen of de 

Raad van State. De maatschappelijk werkers leggen hen ook altijd uit dat we hen kunnen 

ondersteunen bij vrijwillige terugkeer, in samenwerking met IOM.  

 

De laatste jaren hebben we gemerkt dat de regularisatieprocedures op grond van medische 

of humanitaire redenen veel tijd in beslag nemen en dat de genomen beslissingen zelden in 

het voordeel van de aanvrager zijn.  

Andere terugkerende problemen bij onze bezoekers zijn van materiële en financiële aard: zo 

wordt het steeds moeilijker geschikte huisvesting te vinden. Velen van hen bevinden zich met 

andere woorden in een situatie van schrijnende armoede. Het was dan ook een logische stap 

om in te gaan op de vraag van de Pastorale Eenheid Brussel-Centrum om een wekelijkse 

sociale permanentie in het Punt 32 te organiseren.  

 

Evoluties 

 

Begin februari 2014 heeft de Pastorale Eenheid Brussel-Centrum een onthaalpunt geopend 

voor dakloze en geïsoleerde personen, ingericht in de Noordwijk, beter bekend onder de 

naam ‘Punt 32’ (Antwerpse steenweg 32, 1000 Brussel). Het is open van 11u00 tot 13u45. 

Vrijwilligers bieden hen een warm welkom, koffie, soep en brood aan.  

 

Sinds oktober 2014 gaat een maatschappelijk werker van onze eerstelijnsdienst één keer per 

week naar Punt 32 om daar te praten met de mensen die hier nood aan hebben. Hij biedt 

hen een luisterend oor en probeert hen naar onze dienst toe te leiden om hen te kunnen 

helpen met hun problemen betreffende procedures, administratie, huisvesting, werk,… We 

merken echter dat deze mensen, vaak alleenstaande mannen uit Oost-Europa of Afrika, 

zelden de weg vinden naar onze dienst. Toch blijven we doorzetten, want ook deze mensen 

verdienen iemand die naar hen luistert, ook al kan die wezenlijk niet veel veranderen aan hun 

moeilijke en vaak uitzichtloze situatie.  

 

Een getuigenis over de bezoeken van onze maatschappelijk werker aan Punt 32:  
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"Wat ze allen gemeen hebben is de armoede. Efficiënt tegemoetkomen aan elementaire 
noden inzake huisvesting, hygiëne en intimiteit vormt voor deze doelgroep een 
dagelijkse, constante bekommernis. Het komt me voor dat er voor deze doelgroep, 
eenvoudigweg, geen tijd overblijft om hun lot structureel te verbeteren. Het 
hulpverlenend gesprek moet hier en nu plaatsvinden, want weinigen vinden hun weg 
naar een sociale dienst. Douchen en alvast beginnen zoeken naar een slaapplaats voor de 
nacht geniet, begrijpelijkerwijze, de prioriteit.”  

3.1.2  Begeleiding van erkende vluchtelingen 

 

Gedurende 2014 hebben meerdere maatschappelijk werkers van onze sociale dienst, in 

samenwerking met de Cel Integratie van Caritas International, 29 erkende vluchtelingen 

begeleid op het Brusselse grondgebied. In totaal hebben 4 sociaal assistenten deze functie 

waargenomen gedurende periodes van meerdere maanden of in een halftijdse betrekking. 

Berekend in voltijds equivalenten gaat het in 2014 om een gemiddelde van 1,5.  

 

Publiek 

 

Eenmaal erkend verliezen vluchtelingen of personen die 

genieten van subsidiaire bescherming het recht op 

opvang en moeten ze in een relatief kort tijdsbestek de 

onthaalstructuren voor asielzoekers verlaten. Het komt 

er dan op aan op zoek te gaan naar huisvesting, een 

aanvraag bij het OCMW in te dienen, zich bij de 

gemeente en de mutualiteiten in te schrijven, cursussen 

te vinden,… Vaak ontbreekt het hen aan sociale 

begeleiding (hulp van het OCMW is vaak vertraagd, 

onvolledig of niet gespecialiseerd). Indien dit voor 

iedereen een moeilijk parcours is, is dit zeker het geval voor vluchtelingen afkomstig uit 

kwetsbare doelgroepen. Immers, psychologische kwetsbaarheid, een handicap of 

analfabetisme kunnen niet te onderschatten obstakels vormen op de weg naar een goede 

integratie. Zonder contactpersoon en zonder zoektocht naar aangepaste oplossingen is het 

risico heel reëel dat materiële en sociale problemen zich zullen opstapelen (onzekerheid, 

schulden, toenemend onbehagen,…). De bedoeling is hulp te bieden vanaf het aflopen van 

de opvangperiode tot het moment waarop de persoon voldoende autonomie verworven 

heeft. 

 

De in 2014 begeleide vluchtelingen kregen te maken met moeilijkheden tijdens hun parcours 

op grond van de volgende kwetsbaarheidscriteria:  

- Versnelde erkenning in het gesloten centrum: deze vluchtelingen kregen niet de tijd om de 

taal te leren of hadden niet de gelegenheid om een netwerk op te bouwen en België te 

verkennen. In die zin kregen ze niet de nodige voorbereiding om bepaalde stappen voor hun 

toekomstig integratieparcours te ondernemen.  

- Medische problemen, meer bepaald een handicap 

- Psychologische kwetsbaarheid 

- Analfabetisme 

- Ex-NBMV: Van zodra de minderjarige de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, moet de jongere 

afstand doen van zijn voogd en het recht op opvang. Wie nooit geleerd heeft autonoom te 

leven komt voor tal van uitdagingen te staan: beheer van het budget, van de eigen woonst, 

het plannen van afspraken, het opvolgen van de eigen administratie, en dit in combinatie met 

het volgen van onderwijs.  

22 

6 1 
0

10

20

30

Erkend
vluchteling

Subsidiaire
bescherming

Staatloos

Statuut 



 
15 

- Combinatie van problemen: afwezigheid van een netwerk, geen kennis van het 

Frans/Nederlands, lage scholingsgraad, dakloosheid, enz.  

  

Activiteiten 

 

De rol van de maatschappelijk werkers bestaat er in eerste instantie in deze mensen te 

informeren over hun rechten, plichten en statuut. In tweede instantie, hen te informeren en 

bij te staan tijdens de talrijk te ondernemen stappen: op zoek gaan naar een woonst, een 

aanvraag voor leefloon indienen bij het OCMW, administratieve stappen, het volgen van 

onderwijs en taalcursussen, ziekteverzekering, bank, enz. Afhankelijk van hun noden en 

kwetsbaarheid worden de begunstigden doorverwezen naar lokale gespecialiseerde diensten 

(bijvoorbeeld psychologische diensten, wijkgezondheidscentra, alfabetiseringscursussen, 

taakklassen, enz.). Ten slotte wordt de lokale verankering versterkt door middel van een 

meter-peterproject onder begunstigden.  

 
© Isabelle Pateer/Otherweyes 

3.1.3 Gezinshereniging 

 

In 2014 hebben vier maatschappelijk werkers personen begeleid tijdens hun procedure voor 

gezinshereniging. Berekend in voltijds equivalenten gaat het in 2014 om een gemiddelde van 

3.  

 

Publiek 
 

Op 779 gezinsherenigingsdossiers die in 2014 opgevolgd werden, kunnen we het volgende 

onthouden:  

- 282 zijn erkende vluchtelingen; 

- 84 genieten subsidiaire bescherming; 

- 224 hebben een kaart met onbeperkt verblijf van 5 jaar of een kaart van 1 jaar; 



 
16 

- 117 hebben de Belgische nationaliteit; 

- 61 zijn Europeaan of familielid van een Belg of EU-burger; 

- 11 zijn uitgeprocedeerd of zitten in een procedure (in irregulier verblijf, geweigerd, 

asielzoeker). 

 
De 10 meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn: 

 

 
 

Binnen deze top 10 tien wilden we het type beslissing genomen door de Dienst 

Vreemdelingenzaken voor 2 nationaliteiten analyseren: Guinee en Syrië.  

 

  
  

In 2014 hebben we 15 gezamenlijke infosessies inzake gezinshereniging georganiseerd voor 

241 personen. Deze cijfers vindt men in geen enkele database terug: het gaat om het 

aanbieden van eerstelijnsinformatie en -oriëntatie. 

 

 

254 

85 82 66 53 37 20 13 12 11 

Top 10 nationaliteiten dossiers GH opgevolgd in 2014 
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Activiteiten 

 

 Samenwerking met de federale Ombudsman 

 

Ook dit jaar konden we rekenen op de samenwerking met de federale Ombudsman. De 

uitzondering op inkomensvoorwaarden is enkel van toepassing op gezinsleden van erkende 

vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming, indien de visumaanvraag ingediend 

werd gedurende het eerste jaar na hun erkenning. Afghaanse staatsburgers zijn onderworpen 

aan een lange, slopende administratieve procedure via onafhankelijke Fedex-kantoren in 

Pakistan; dit leidt soms tot vertragingen waarmee de Belgische autoriteiten geen rekening 

houden bij hun beslissingen. Dit heeft tot gevolg dat de eenjarige termijn overschreden 

wordt en de tussenkomst van de federale Ombudsman noodzakelijk is. 

 

 NBMV 

In de loop van 2014 hebben we 8 dossiers opgevolgd van niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen die een gezinsherenigingsprocedure met hun ouders opgestart hebben. Voor 

alle dossiers is de procedure nog lopende. 

 

Het gaat om aanvragen die alleen de ouders betreffen; wanneer de ouders vergezeld zijn van 

andere minderjarige kinderen, wordt een aanvraag voor een humanitair visum ingediend die 

meestal door de Dienst Vreemdelingenzaken goedgekeurd wordt. 

 

 Na aankomst in België 

 

In 2014 gaan we tijdens onze sociale permanenties door met het informeren, oriënteren en 

advies geven, m. n. over de echtheid en de authenticiteit van de verschillende documenten 

die deel uitmaken van het dossier, over het belang actief op zoek te gaan naar werk, 

verstandig te budgetteren, het vinden van huisvesting, de verschillende af te handelen 

administratieve stappen, enz. 

 
Evoluties 
 

 Ebola-epidemie en de gevolgen voor de visumprocedure : 

 

Het ebolavirus trof 3 landen in 2014: Guinee, Sierra Leone en Liberia. Gezien de verspreiding 

van het virus werden deze landen in quarantaine geplaatst. Senegal heeft als gevolg hiervan 

zijn grenzen met Guinee gesloten. Daar ons hoofdpubliek van Guineese origine is, bleef deze 

sluiting niet zonder gevolgen voor ons werk.  

Vóór de grenssluiting ging men meestal naar Senegal over land, wat neerkomt op een autorit 

van drie dagen. Daarna werd het veel moeilijker: annulering/uitstel van de vluchten van 

Conakry naar Dakar, opening van de landsgrens met Mali, stigmatiseren van personen met 

de Guineese nationaliteit, angst om ziek te worden… 

Een bezoek aan de Ambassade van België in Dakar is onvermijdelijk voor het indienen van 

een visumaanvraag, voor bloedafname bij DNA-tests of het ophalen van het visum. 

Bovendien moeten erkende vluchtelingen en personen met subsidiaire bescherming dubbel 

waakzaam zijn: gedurende 1 jaar na hun erkenning zijn zij vrijgesteld van strengere 

voorwaarden. Al deze vragen kwamen naar boven tijdens onze ontmoetingen en hebben 

angst gezaaid bij tal van gezinnen die we zo goed mogelijk hebben proberen te begeleiden.  
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Sinds midden december 2014 kan de Ambassade van België in Dakar, per uitzondering, 

visumaanvragen ontvangen per post. Tot slot heeft het ereconsulaat van Conakry, sinds het 

Koninklijk Besluit van 16.12.14, dat in werking trad op 01.01.15, niet langer de bevoegdheid 

om Guineese documenten te legaliseren.  

   

 Syrische dossiers 

 

Zoals u kon vaststellen in de statistieken, neemt het aantal opgevolgde Syrische dossiers 

duidelijk toe.  

Om zo goed mogelijk aan de groeiende vraag tegemoet te komen, heeft onze dienst 

collectieve infosessies in het Arabisch georganiseerd. Een maatschappelijk werker binnen het 

team gespecialiseerd in gezinshereniging spreekt namelijk Arabisch.  

De oorlog in Syrië heeft enorme bevolkingsmigraties op gang gebracht, vooral naar de 

buurlanden. Mensen die in België toekomen, krijgen meestal het statuut van subsidiaire 

bescherming. Indien naaste familieleden in Syrië achtergebleven zijn, is hun voornaamste 

bekommernis hen snel naar België te halen. Aangezien de Ambassade van België in Syrië 

gesloten is, moeten de mensen zich verplaatsen naar Jordanië, Libanon of Turkije. Het 

indienen van een visumaanvraag vereist een minimum aantal documenten, zoals een 

paspoort en een geboorteakte, of zelfs een huwelijksakte. In de huidige context is het een 

moeilijke uitdaging om dergelijke documenten, laat staan de legalisatie ervan, te bekomen.  

Onze dienst wordt ook geconfronteerd met vragen om ouders, broers en zussen die gevaar 

lopen te laten overkomen; op dit ogenblik mogen slechts de wettelijke partner en de 

minderjarige kinderen zich bij het familielid in België voegen. 

 

 Financiële problemen: Crédal 

 

De gezinsherenigingsprocedure brengt hoge kosten met zich mee: visumkosten: 180 €, 

legalisatiekosten: 20€/document, DNA-testen: 200 €/persoon, vliegtuigtickets,… 

Crédal, een alternatieve kredietcoöperatieve, kent onder bepaalde voorwaarden leningen toe 

aan personen die in Brussel en Wallonië verblijven.  

We hebben in 2014 een ontmoeting georganiseerd met één van hun personeelsleden om 

ons beter vertrouwd te maken met hun activiteiten en zodoende onze samenwerking te 

verbeteren. Er werd ons meegedeeld dat Crédal besloten heeft zich alleen nog op leningen 

voor vliegtuigtickets toe te spitsen in het kader van gezinsherenigingen. 

 

 Onderzoek betreffende de authenticiteit van documenten 

 

Sinds 15.06.2014 hebben ambassades, wanneer ze hun twijfels hebben over de authenticiteit 

van een document, de bevoegdheid om een onderzoek te eisen: via onderzoekers, indien het 

document afkomstig is van het land waar de ambassade gevestigd is; via een andere 

Europese ambassade, gevestigd in het land, dat het twijfelachtige document afgeleverd heeft. 

De kosten die dit onderzoek met zich meebrengt zijn volledig ten laste van de aanvrager.  

Zodra een onderzoek ingesteld wordt, is er geen enkele legale termijn van toepassing om 

een beslissing te nemen. 

 

 Tibetaans reisdocument: ‘yellow book’ 

 

Tibetaanse staatsburgers die asiel zochten in India moeten in het bezit zijn van een 

reisdocument, het zogenaamde ‘yellow book’, om te mogen reizen. De Belgische overheid 

die in het verleden een laissez-passer uitvaardigde, heeft deze praktijk stopgezet. Ondanks 
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het visumakkoord van de Dienst Vreemdelingenzaken, gebeurt het dat sommigen meerdere 

maanden tot zelfs een jaar moeten wachten om dit noodzakelijke reisdocument te verkrijgen 

en zich bij hun familie in België kunnen voegen. 

3.1.4 Vrijwillige terugkeer 

 

Gedurende 2014 hebben vier maatschappelijk werkers van de sociale dienst mensen begeleid 

bij hun procedure tot vrijwillige terugkeer. Berekend in voltijds equivalenten gaat het in 2014 

om een gemiddelde van 3. 

 

Het REAB-programma 

 

Sinds 1984 werkt CAW Brabantia, antenne Caritas International, samen met de Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) in het kader van het REAB-programma. Dit programma helpt 

migranten bij de voorbereiding van hun terugreis en voorziet in vliegtuigtickets naar het land 

van herkomst. Onder bepaalde voorwaarden kan de terugkeerkandidaat een premie krijgen, 

die hem cash overhandigd wordt op het ogenblik van vertrek in de luchthaven.  

De medewerkers van onze sociale dienst kunnen gecontacteerd worden om over terugkeer te 

praten en deze mee voor te bereiden. De sociale dienst heeft elke werkdag permanenties 

(telkens tussen 8u30 en 11u30 en 13u30 tot 15u30). In de voormiddag kan een individuele 

afspraak met een maatschappelijk werker op de dag zelf verzekerd worden. Iedereen mag 

zich zonder afspraak aanmelden, zowel begeleiders of sociaal assistenten die helpen met de 

organisatie van de terugkeer als de terugkeerders zelf die meer wensen te weten over een 

vrijwillige terugkeer en de mogelijkheden in hun land van herkomst. De maatschappelijk 

werkers van de sociale dienst staan in nauw contact met het re-integratieteam van Caritas 

International dat aandacht heeft voor de mogelijk kwetsbare context waarin de persoon zich 

bevindt. 

Het feit dat de keuze om terug te keren een vrijwillige keuze is, is fundamenteel. De sociale 

dienst zal nooit proberen een persoon te overtuigen om terug te keren naar zijn 

herkomstland. Wel wordt onafhankelijke en verifieerbare informatie verschaft over de 

mogelijkheden en perspectieven in het land van herkomst en/of in België. 

Het REAB-programma wordt gefinancierd door de Belgische overheid via het federale 

agentschap Fedasil en wordt uitgevoerd door IOM. 

Publiek 
 

De sociale dienst van Caritas International heeft 472 nieuwe dossiers geopend in 2014. 

Wanneer we de dossiers, die tijdens voorgaande jaren reeds door de sociale dienst gekend 

waren, meerekenen, komen we aan 500 REAB-dossiers – een totaal van 526 personen: 

 

- 18 dossiers kregen nog geen beslissing van het CGVS (categorie A1) 

- 129 dossier waren uitgeprocedeerd na een asielaanvraag (categorie B) 

- 353 dossiers waarbij geen asielaanvraag werd ingediend en al dan niet een bevel om 

het grondgebied te verlaten gegeven werd (categorie C). In deze categorie bevinden 

zich 333 gevallen binnen subcategorie C2. Het gaat om dossiers die geen bevel om 

het grondgebied te verlaten gekregen hebben of er één meer dan een jaar geleden 

gekregen hebben.  

Op deze 500 dossiers tellen we 153 vrouwen en 347 mannen. Onder de terugkeerkandidaten 

zijn 384 daadwerkelijk vertrokken in 2014.  

http://www.caritas-int.be/nl/activity/sociale-dienst
http://www.caritas-int.be/nl/activity/reintegration-apres-retour
http://fedasil.be/nl/return/homeplace
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De aanvrager van een vrijwillige terugkeer beantwoordt voornamelijk aan het volgende 

profiel: een alleenstaande man in irregulier verblijf die naar België kwam om werk te vinden. 

Dit jaar werd bevestigd dat de verplichte invoering van een sociaal verslag voor Braziliaanse 

terugkeerkandidaten een duidelijke vermindering van het aantal terugkeeraanvragen voor 

Brazilië met zich meebrengt. Immers, voor het tweede jaar op rij constateren we een daling 

van zo’n 30% van de aanvragen voor vrijwillige terugkeer naar Brazilië (103 in 2014 tegenover 

147 in 2013). 

 

Wat betreft de nationaliteiten zijn er geen grote veranderingen in de top 5 van de 

nationaliteiten:  

 
 
Evoluties 

 

In 2013 bedroeg het aandeel van de vrouwen 27.9% tegenover 30.8% in 2014. Dit jaar 

kennen we een terugkeer van 69.9% van de mannen tegenover 72% in 2013. Op grond van 

onze ervaring met REAB hebben we gemerkt dat na enkele jaren ‘verblijf’ in België, louter 

hulp voor vrijwillige terugkeer, nl. een vliegtuigticket met bagage, niet volstaat om een nieuw 

leven op te bouwen en te vermijden dat men in dezelfde situatie verzeild raakt die aan de 

basis lag van het initiële vertrek. Bijgevolg werd voor 105 dossiers – 156 personen – beroep 

gedaan op de hulp van de Cel Re-integratie van Caritas International, meer bepaald inzake 

het opstarten van een nieuwe professionele loopbaan. 

 

Dit jaar moesten we opnieuw rekening houden met het feit dat staatsburgers van landen 

zonder visumplicht alleen recht hebben op vrijwillige terugkeer, dus zonder hulp voor re-

integratie of een terugkeerpremie. Niettemin kunnen kwetsbare personen uitzonderlijk 

beroep doen op hulp voor re-integratie.  

Het terugkeerloket van Fedasil bestaat ondertussen twee jaar. In 2014 heeft Fedasil de 

vrijwillige terugkeer van 1134 personen georganiseerd. Dit verklaart waarom er een daling 

van het aantal REAB-dossiers op onze dienst plaats vond ten opzichte van 2013. De komende 

jaren zouden we de terugkeerkandidaten graag humaan willen blijven informeren over 

terugkeer, waarbij we steeds rekening houden met de individuele situatie via een kwalitatieve 

bijstand vóór het vertrek.  

Dit jaar bleek ook dat er een tweespalt bestaat tussen de vrijwillige terugkeer en de 

gedwongen repatriëringen. Deze laatste werden stopgezet richting Liberia, Sierra Leone en 

Guinée als gevolg van de ebola-epidemie, terwijl dit niet het geval was voor vrijwillige 

terugkeer naar deze landen.  
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3.1.5 Infosessies en vormingen 

 

Infosessies vrijwillige terugkeer met re-integratie  

Sinds maart 2013 is een vormingsmedewerkster aan de slag. Binnen de Cel Re-integratie 

worden al jaren infosessies gegeven voor diverse actoren die met migranten werken. De 

sessies vertalen terugkeer met re-integratie naar de praktijk, met een zo duurzaam mogelijke 

autonomie als uitgangspunt. Het re-integratieteam gaf deze sessies op basis van haar 

ervaring en kennis, gelinkt aan de politieke actualiteit en de expertise van de lokale partners 

in de landen van herkomst. Ook kon via deze sessies steeds vaker individueel worden 

ingegaan op re-integratievragen van zowel begeleiders als kandidaten, met focus op de 

specifieke noden van elke terugkeerder en de sociale dimensie van de terugkeer.  

Deze infosessies werden verzorgd op aanvraag, waarbij telkens werd uitgegaan van de 

context van de begeleide personen om het kader en de re-integratiemogelijkheden te 

verduidelijken en te illustreren.  

Vormingen: Toekomstoriëntering voor personen met een precair verblijf  

Wie op zoek gaat naar een betere toekomst verdient realistische toekomstverwachtingen 

voor elke optie, maar kan daar vaak niet bij stilstaan. Naast de optie van een legaal verblijf, 

komt het er op aan de verdere migratie, een verblijf zonder papieren (clandestiniteit) of een 

terugkeer naar het land van herkomst bespreekbaar te maken.  

Vast staat dat migranten die (nog) geen legaal verblijf in België hebben vaak gefocust zijn op 

het juridisch-administratief proces dat naar papieren leidt, ook al is dat migratieproces zo 

goed als ‘vastgelopen’. Voor hun begeleiders bouwden we doelgerichte modules uit die een 

methode aanreiken om de migrant te versterken in het beslissingsproces dat zich dan 

opdringt. De aanpak is procesmatig, waarbij elke beslissing vrij is en niet tijdsgebonden, maar 

zich zo autonoom mogelijk op de eigen toekomst richt. Er werd gewerkt aan deze methodiek 

die focust op een dynamisch reflectieproces dat elk zinvol toekomstperspectief omvat. Elke 

beslissing kan dus steeds worden herzien, maar wordt beter onderbouwd. De modules 

werden in de eerste plaats ontwikkeld rond toekomstbegeleiding voor specifieke 

doelgroepen zoals de NBMV in het ‘My Future’-project (een samenwerking met de Fedasil 

opvangcentra van Arendonk en Bovigny), gevolgd door intervisiemomenten. Gaandeweg 

breidden we de methodieken en vormingen uit voor hulpverleners die de methodieken zelf 

in de praktijk willen brengen. Tegelijk werd een aanzet gegeven voor methodieken om de 

doelgroep collectief te empoweren en manieren om de bereikbaarheid van personen met 

een precair verblijfsstatuut te vergroten, in een samenwerking tussen Brabantia, andere 

eerstelijnsorganisaties en diverse experten.  

3.1.6 Bezoeken aan de gesloten centra 

Vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven zonder de vereiste documenten 

en zij die aan onze grens toekomen zonder te voldoen aan de wettelijke 

toegangsvoorwaarden, kunnen in afwachting van een eventuele repatriëring worden 

vastgehouden in een gesloten centrum. De gesloten centra worden beheerd door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Samen met enkele andere organisaties heeft de sociale dienst toegang 

tot deze centra. Het doel van het bezoek is (1) een luisterend oor te bieden aan de 

opgesloten personen; (2) hen te informeren over hun rechten en indien nodig juridische 

bijstand te verlenen; en (3) de algemene detentieomstandigheden op te volgen. Verder 
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maakt de sociale dienst deel uit van de “transitgroep”, een vereniging van organisaties die 

ontstaan is vanuit het idee de krachten te bundelen, om op deze manier invloed uit te 

oefenen op het Belgische beleid inzake detentie en verwijdering van vreemdelingen.  

Eén maatschappelijk werker van de sociale dienst bracht in 2014 wekelijks of om de twee 

weken een bezoek aan het repatriëringcentrum 127bis te Steenokkerzeel, meestal in de 

aanwezigheid van een jurist van Caritas International.  

Publiek 

In 2014 sprak de maatschappelijk werker één of meerdere keren met een zeventigtal 

personen opgesloten in het repatriëringscentrum 127bis. De bezochte personen waren 

hoofdzakelijk afkomstig uit Afghanistan, Guinee-Conakry, Democratische Republiek Congo 

en de Russische Federatie (Tsjetsjenië en Ingoesjetië). Ongeveer de helft waren mannen, de 

andere helft waren vrouwen, maar ook koppels en enkele gezinnen met meerderjarige 

kinderen. Het grootste deel van deze mensen waren uitgeprocedeerde asielzoekers, die na de 

asielprocedure nog andere procedures (zoals een regularisatieaanvraag omwille van 

medische of humanitaire redenen) indienden. Ook werd een grote groep vastgehouden in 

het kader van de Dublin-III-Verordening2, in afwachting van een antwoord van of overdracht 

naar de bevoegde lidstaat van de Dublinzone3. 

Evoluties 

In 2014 ontmoette de sociaal assistente een heel aantal personen die opgesloten werden in 

afwachting van het antwoord van de verantwoordelijke lidstaat i.v.m. een overname of 

terugname in het kader van de Dublin-III-Verordening. Na de (impliciete of expliciete) 

aanvaarding door de lidstaat werd aan de persoon een nieuwe beslissing tot opsluiting 

gegeven in afwachting van de werkelijke overdracht (in 2013 daarentegen werden mensen 

meestal opgesloten na het antwoord van de verantwoordelijke lidstaat). Deze praktijk brengt 

een langere detentie met zich mee en is ons inziens strijdig met de Dublin-III-Verordening 

(opsluiting enkel in het kader van een overdracht en enkel wanneer er een significant risico 

op onderduiken is, voor zover de opsluiting evenredig is en andere, minder dwingende 

maatregelen niet kunnen worden toegepast). In veel gevallen leidde zulke opsluiting tot heel 

wat onbegrip.  

Zo sprak de maatschappelijk werker met een mevrouw die met een Frans visum naar 
Europa kwam en asiel aanvroeg in België. Nog voor het antwoord van Frankrijk op de 
overnamevraag, werd mevrouw opgesloten in het RC127bis. Er had nooit iemand 
verteld dat ze de asielaanvraag in Frankrijk moest indienen. Ze was enorm 
gefrustreerd door haar opsluiting en kon niet begrijpen waarom ze niet gewoon zelf 
naar Frankrijk kon gaan. Ze wilde vrij zijn, om haar vertrek naar Frankrijk op een goede 
manier te kunnen voorbereiden. De opsluiting was voor haar niet alleen tijd- en 
geldverlies, maar ze heeft dit ook als traumatiserend ervaren.  

                                                 
2
 De Dublin III-verordening bepaalt welke EU lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielaanvraag en voorziet de transfer van de persoon naar de bevoegde lidstaat. Normaliter is de 
bevoegde lidstaat het eerste land waar de asielzoeker de Europese Unie is binnengekomen. 

3
 Deze cijfers zijn niet representatief voor alle personen opgesloten in 127bis of andere gesloten 

centra.  
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In 127bis werden heel wat asielzoekers opgesloten die de oorlog in Syrië ontvluchtten en hun 

detentie als zeer onmenselijk zagen, gezien ze hoopten in Europa eindelijk veiligheid te 

kunnen vinden. De Syriërs werden steeds opgesloten in afwachting van een overdracht naar 

een andere verantwoordelijke lidstaat. Vaak ging het om lidstaten waarvan de opvang- en 

levensomstandigheden voor asielzoekers ondermaats waren, zoals Italië, Hongarije en 

Bulgarije. Begin 2014 gaf België gevolg aan een oproep van het Hoog Commissariaat voor de 

Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) om geen asielzoekers meer naar Bulgarije 

terug te sturen. In april 2014 wijzigde het UNHCR haar standpunt, met nieuwe overdrachten 

naar Bulgarije tot gevolg. ECRE, Human Rights Watch en Amnesty International vinden echter 

dat er nog steeds onvoldoende waarborgen zijn voor asielzoekers in Bulgarije. De 

maatschappelijk werker ontmoette verschillende personen die werden teruggestuurd naar 

Bulgarije. Verschillende mensen spraken over het geweld dat gebruikt werd door de 

Bulgaarse politie.  

Een man vertelde dat hij in Bulgarije werd tegengehouden door de politie en 
vervolgens verschillende dagen opgesloten werd in een grote kooi, samen met 40 
andere mannen. Ze kregen geen eten, er waren geen matrassen om op te slapen en 
geen toiletten, en ze werden onder druk gezet om hun vingerafdrukken te geven. De 
politie zette honden in om de mensen te bedreigen. Deze man had absoluut geen 
vertrouwen meer in de Bulgaarse autoriteiten en wenste daarom zijn asielprocedure in 
een ander land verder te zetten. Ondanks zijn traumatische ervaringen in Syrië en 
Bulgarije, werd hij opgesloten in het RC127bis en naar Bulgarije overgedragen.  

Als CAW Brabantia maken we ons ernstige zorgen over de plannen van de regering om in de 

toekomst opnieuw families met minderjarige kinderen op te sluiten. België werd in het 

verleden verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (EHRM) voor de opsluiting van kinderen. Momenteel worden families met minderjarige 

kinderen niet meer opgesloten in gesloten centra en worden de terugkeerwoningen, beheerd 

door de DVZ, als alternatief voor detentie gehanteerd. We zien dat families met kinderen in 

de praktijk toch nog af en toe worden opgesloten in gesloten centra. Het gaat hier om 

families uit de terugkeerwoningen, die max. 48u voor hun vlucht in het RC127bis of Caricole 

worden opgesloten en van hieruit worden gerepatriëerd. Verder zagen we in 2014 enkele 

‘gescheiden families’, waarbij slechts één van de gezinsleden werd opgesloten (vaak de man), 

en de moeder en kinderen in de illegaliteit of terugkeerwoning verbleven. Volgens de DVZ 

gebeurt dit slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer er sprake is van 

problemen met de openbare orde of wanneer er fraude werd gepleegd (risico op 

onderduiken).  

In de praktijk zag de maatschappelijk werker dat dat niet altijd het geval was. Zo sprak 
ze met een wanhopige man afkomstig uit een deelrepubliek van de Federatie Rusland, 
die enkele weken eerder vader was geworden van een zoontje en het zoontje ook 
erkend had. Er waren geen problemen met openbare orde of fraude. Meneer stond 
echter niet gekend als zijnde ‘gehuwd’ en het kindje stond nog niet ingeschreven bij 
de DVZ. Uiteindelijk heeft de politie de echtgenote en zoontje van meneer 
overgebracht naar een terugkeerwoning. DVZ wilde meneer enkel herenigen met zijn 
vrouw en zoontje in de terugkeerwoning indien hij een document zou ondertekenen 
dat hij vrijwillig zou vertrekken. In deze situatie werden de familieleden door de DVZ 
gebruikt om meneer onder druk te zetten, ons inziens een inbreuk op verschillende 
internationale verdragen.  

Op 17 september 2014 werd een nieuw Koninklijk Besluit goedgekeurd dat 

terugkeerbegeleiding voorziet voor families met minderjarige kinderen, en waarbij deze 
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families onder bepaalde voorwaarden vanuit hun privéwoning door de DVZ begeleid worden 

naar een terugkeer. Problematisch is dat het KB in sancties voorziet indien de familie zich niet 

aan de door DVZ opgelegde voorwaarden voldoet. Als sanctie wordt de opsluiting van één 

van de familieleden in een gesloten centrum voorzien, alsook de opsluiting van de hele 

familie. In het regeerakkoord en de beleidsnota van de staatssecretaris asiel en migratie staat 

ook te lezen dat er gesloten woonunits gebouwd zullen worden. Het is zorgwekkend om te 

zien dat er op verschillende manieren opnieuw gewerkt wordt aan de opsluiting en 

gedwongen terugkeer van families met minderjarige kinderen, de meest kwetsbare groep 

voor wie net gedacht moet worden aan alternatieven voor detentie.  

 

 

© Yuri Mechitov « Poverty has faces in Europe » 2004 
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3.2 Antenne Caritas International : Sociale Dienst voor Buitenlandse 

Studenten en Stagiairs 
 

Voorstelling 

De Dienst voor Buitenlandse Studenten en Stagiairs (DBSS) maakt deel uit van de antenne 

Caritas International sinds 01.01.2014. Deze dienst richt zich tot buitenlandse studenten, 

afkomstig uit het Zuiden, met een tijdelijke verblijfsvergunning in het kader van hun studies.  

 

Het personeel van deze dienst is beperkt tot een halftijds maatschappelijk werker 

gesuperviseerd door een coördinator en werkt samen met verschillende externe diensten.  

 

Zij behandelt de aanvragen van studenten die zich persoonlijk melden bij de DBSS, maar 

werkt ook in netwerkverband met de sociale diensten van de studentenhuizen voor 

buitenlandse studenten van Brussel, Louvain-la-Neuve, Gembloux, Luik, Charleroi, Bergen, 

Aarlen, waarvan zij de aanvragen tot financiële hulp verzamelt en doorspeelt naar de DBSS-

Commissie. De Commissie, samengesteld uit 5 vrijwillige leden, komt tweemaal per jaar 

samen om de studenten te selecteren die tijdens hun academische jaar financieel geholpen 

zullen worden.  

 

Wij bieden ook ondersteuning en sociale begeleiding, administratieve hulp, een 

terugkeerhulpprogramma voor studenten met een project, doorverwijzing (indien nodig) 

naar andere meer gespecialiseerde diensten en begeleiding met het oog op de diverse 

toekomstperspectieven van de student.  

 

De DBSS is lid van het ‘Nationaal Komitee voor Onthaal van derdewereldstudenten en -

stagiairs’ (CNA-NKO), een federatie die studentenfoyers en -clubs verenigt voor studenten 

afkomstig uit het zuiden. De DBSS neemt deel aan de verschillende activiteiten die het NKO 

organiseert, zoals de actie 11-11-11, sensibiliseringscampagnes, enz. In 2014 werkte de DBSS 

samen met de NKO in het kader van het project “Emploi-Sud”. De bedoeling ervan is 

studenten terug te laten keren naar de Democratische Republiek Congo (DRC) met een nog 

te ontwikkelen project of in het kader van vormingen voor studenten, gespecialiseerd in 

agronomie. 

 

Publiek 

 

In 2014 werden 112 dossiers door de DBSS behandeld. 30 ervan betroffen studenten die 

reeds bekend waren bij de dienst en bij 82 ging het om nieuw ingeschrevenen.  

 

Wat betreft het geslacht zijn de studenten grotendeels mannen (68%), tegenover 32% 

vrouwen. 74% zijn alleenstaand en 26% getrouwd. In tegenstelling tot vorig jaar (73% 

mannen tegenover 27% vrouwen) lijkt het percentage vrouwen zich te herstellen, maar 

mannelijke studenten blijven nog steeds in de meerderheid. In tegenstelling tot 2013, waar 

de leeftijdsgroep tussen 18 en 30 jaar lag, is dit voor 2014 tussen 30 en 40 jaar. Ze 

vertegenwoordigen 39% van het geheel der studenten. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat de DBSS eerder de afstuderende studenten helpt dan zij die net met hun studie zijn 

begonnen.  
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In vergelijking met 2013 merken we een daling van ongeveer 47 dossiers (30%) ten opzichte 

van het vorige jaar (159 dossiers). Deze daling is met name te wijten aan het feit dat de 

voorwaarden strikter geworden zijn, zoals de cumulatie van financiële hulp vanwege de 

dienst over meerdere jaren heen. Sinds juli 2014 is dit laatste niet meer mogelijk. Ondanks de 

afname van het aantal dossiers stellen we vast dat het publiek diverser wordt en zich binnen 

de verschillende academische richtingen verspreid. 

 

De meeste studenten zijn afkomstig van het Afrikaanse continent (94%), waarvan 80.12%  uit 

Sub-Sahara-Afrika komt en 14.28 % uit Noord-Afrika. Als koplopers springen drie 

nationaliteiten eruit: Kameroen (33 % van het totaal aantal studenten), de DRC (13%) en 

Marokko (12%). 

 

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar kunnen vaststellen dat het aantal studenten 

afkomstig uit Marokko procentueel gestegen is. Bovendien hebben we een niet te 

verwaarlozen percentage van 3% voor Europese landen (Frankrijk, Polen en Portugal). In 2013 

was dit percentage onbeduidend. 

 

 
 
Vastgestelde problematieken 

 

Algemeen gesproken gaat het om buitenlandse studenten die ten laste zijn van een derde 

(de garant). Hun hoofdprobleem bestaan erin dat ze in financiële moeilijkheden zitten die 
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essentieel te wijten zijn aan een wijziging in de situatie van de garant, vertraging in het 

bekomen van een verlenging van de verblijfskaart en de verplicht te lopen stages gedurende 

het academische jaar.  

 

Voor dit academisch jaar hebben we, naast de financiële problemen, twee andere grote 

problemen die in het oog springen:  

 

 Werk/Opleiding/Vrijwilligerwerk 

Sinds de lancering van het terugkeerprogramma voor studenten met een project, worden we 

aangezocht door studenten die het verlangen koesteren naar hun land van herkomst terug te 

keren.  

Het programma bestaat erin aan studenten van ontwikkelingslanden de mogelijkheid te 

geven een persoonlijk project op te starten of te realiseren in hun vaderland. In 

samenwerking met de Cel Re-integratie van Caritas International, kan de student op het 

terrein rekenen op begeleiding door lokale Caritas-partners en van financiële steun vanwege 

de DBSS. 

In 2013 telden we 7 teruggekeerde studenten, waarvan de meerderheid (6) in het laatste 

aanvullende jaar van een Master en van een doctoraat zaten. In 2014 tellen we zeven 

terugkeerders, waaronder vier studenten die terugkeerden via het terugkeerprogramma. In 

het kader van dit programma helpen we hen alternatieve subsidies te vinden ter aanvulling 

van die van de DBSS. Algemeen gesproken blijft het aantal studenten die beslissen terug te 

keren naar hun land constant tussen 2013 en 2014. 

Los van het programma zijn meer en meer studenten op zoek naar werk of vrijwilligerswerk 

met de bedoeling ervaring op te doen of in hun noden te voorzien. De dienst begeleidt hen 

in deze zoektocht.  

 

 Recht en justitie 

 

Elk jaar moeten de studenten hun verblijfstitel hernieuwen. Jammer genoeg slagen 10% van 

de studenten er niet in terug in regel te geraken ten gevolge van een vertraging in het 

bekomen van de verlenging van hun verblijfstitel of een weigering van hernieuwing. Vaak is 

de weigering te wijten aan een wijziging van studierichting door de studenten. Deze wijziging 

geeft aanleiding tot sancties, waaronder de weigering tot hernieuwing.  

Een gevolg hiervan is dat deze studenten zich irregulier in België bevinden. De dienst 

ondersteunt deze door het Belgische systeem uitgesloten studenten in hun diverse te 

ondernemen stappen. 

 

De uitdaging in 2015 bestaat erin meer bekendheid te verwerven en de hulp die we 

studenten verstrekken te verbeteren door vernieuwende ideeën voor te stellen.  
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3.3 Antenne Caritas International: Niet-Begeleide Minderjarige 

Vreemdelingen 

De DVZ registreerde tijdens het jaar 2014 804 niet-begeleide minderjarigen. Algemeen 

genomen waren de volgende nationaliteiten de meest voorkomende op DVZ: Afghanistan, 

Syrië, Irak, Guinee en Rusland. Bij de NBMV zijn het vooral de volgende landen: Afghanistan, 

Guinée, Eritrea, Syrië en Democratische Republiek Congo. Volgens de statistieken van de DVZ 

gaat het over 75% jongens tegenover 25% meisjes. Daarvan waren er 10% tussen de 0 en de 

13 jaar, 17% tussen de 14 en de 15 jaar, 39% tussen de 16 en de 17 jaar en 34% tussen de 17 

en de 18 jaar oud.  

Publiek 

Het team voogden heeft veel veranderingen gekend in de loop van 2014. We zijn gestart met 

3 Nederlandstalige voogden en 2 Franstalige voogden. Door loopbaanonderbreking, 

zwangerschap, enz. zijn er veel wissels en vervangingen geweest binnen het team. We zijn in 

2014 uiteindelijk geëindigd met nog steeds 3 Nederlandstalige en 2 Franstalige voogden.  

Het totaal aantal voogdijen tijdens 2014 bedroeg 118 voogdijen, waarvan 56 meisjes en 62 

jongens. 

Het team van voogden heeft in 2014 met 30 verschillende nationaliteiten gewerkt. De meest 

voorkomende nationaliteiten van onze pupillen zijn terug te vinden in onderstaande diagram. 

De top 5 kent maar weinig verandering. DR Congo blijft met een fikse voorsprong (24) de 

nummer één. Daarop volgen Afghanistan (12), Guinee (10), Marokko (8) en vanaf dit jaar Syrië 

(7). De meest voorkomende procedures zijn nog steeds de bijzondere verblijfsprocedure voor 

NBMV’s en de asielprocedure. In de dossiers die we als voogden behandelden zien we wel 

een lichte stijging van het aantal asielprocedures tegenover de bijzondere verblijfsprocedure. 

Dit ligt in de praktijk vaak aan de nationaliteit van de jongeren; in het geval van Afghanistan, 

Syrië, Eritrea wordt bijna altijd een asielprocedure ingediend.  

 
 

In 2014 zijn er ook twee pupillen vrijwillig teruggekeerd en was er één Dublin dossier.4 Het 

merendeel van de jongeren ontving de volgende verblijfstitels: een A-kaart, een B-kaart, een 

immatriculatieattest of een bijlage 38.5 

                                                 
4
 De Dublin III-verordening bepaalt welke EU lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een 

asielaanvraag en voorziet de transfer van de persoon naar de bevoegde lidstaat. Normaliter is de 
bevoegde lidstaat het eerste land waar de asielzoeker de Europese Unie is binnengekomen.  
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Een groot aantal NBMV verkreeg een A-kaart en na een aantal jaren intensief samenwerken 

in sommige dossiers een B-kaart. Toch eindigt nog een groot deel van onze jongeren in 2014 

voorlopig zonder verblijfstitel.  

Op vlak van opvang zijn ook weinig nieuwigheden op te merken. Familie blijft de meest 

voorkomende opvang van onze pupillen. De IJH/SAJ en Fedasil staan respectievelijk op de 

2de en de 3de plaats. Van een opvangcrisis was in 2014 absoluut geen sprake en genoten 

alle pupillen opvang, met uitzondering van 2 pupillen die er zelf voor kozen om bij ‘vrienden’ 

te verblijven.  

 

Er werden iets minder héél jonge kinderen begeleid door onze voogden, ongeveer de helft is 

jonger dan 15 en de andere helft is tussen 16 en 18.  

Activiteiten 

 

 Medewerking coach project NBMV 

 

Tijdens 2014 hebben twee van onze voogden hun medewerking verleend aan het project 

coach NMBV van de Cel Integratie van Caritas International. Zij stelden hun expertise ter 

beschikking van het team coaches inzake niet-begeleide minderjarigen.  De voogden hebben 

concreet meegewerkt aan het uitwerken van de procedures, waren aanwezig op intakes, op 

evaluatiegesprekken en stonden het team bij met raad en daad inzake de samenwerking met 

andere voogden. 

 

 Deelname werkgroep MENA van het Platform Kinderen op de Vlucht 

 

Ook het voorbije jaar hebben we deelgenomen aan de werkgroep van het Platform. We 

komen 6-wekelijks samen om de laatste ontwikkelingen uit de sector te bespreken, samen 

met andere actoren uit het werkveld. 

 

 Medewerking vormingsinitiatieven Fedasil 

 

                                                                                                                                                         
5
 De A-kaart is een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, beperkt verblijf. De B-kaart is 

een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, onbeperkt verblijf. Het immatriculatieattest 
bevestigt dat een aanvraag voor verblijf lopende is. Een bijlage 38 is een bevel tot terugbrenging van 
een niet-begeleide minderjarige. 

11 7 

42 

8 

20 

1 
11 

2 2 
13 

2 

Opvang 
Fedasil

Rode Kruis

Familie

Autonomie

Centra IJH/SAJ

Andere centra

ILA/LOI

OOC/COO

Zonder

Verdwenen

Pleeggezin



 
30 

Op vraag van de Cel Re-integratie van Caritas International stelden onze voogden hun 

ervaring en kennis ter beschikking en werkten mee aan een vorming voor Fedasil over 

toekomstgeoriënteerd werken met niet-begeleide minderjarigen.6 

 

 Medewerking aan het project “100km verdraagzaamheid” 

 

Diverse jongeren die onder de voogdij vallen van onze voogden, hebben deelgenomen aan 

“100km verdraagzaamheid”, een project van Nature vzw waar Belgische jongeren, jongeren 

uit de jeugdzorg en niet-begeleide minderjarigen een tocht ondernemen van in totaal 100 

km, verspreid over de tijd om stil te staan bij verdraagzaamheid. 

 

 Deelname aan focusgroepen en adviesgroepen 

 

Het voorbije jaar namen onze voogden ook deel aan diverse focusgroepen en adviesgroepen 

met betrekking tot specifieke thema’s inzake niet-begeleide minderjarigen zoals over 

analfabetisme, duurzame oplossing, specifieke aandachtspunten bij kinderen tijdens het 

interview, enz. 

 

Evolutie: Uitbreiding van de wet op voogdij naar de niet-begeleide Europese 
minderjarigen 

 

Sedert 1 december 2014 is er een nieuwe wet van kracht betreffende de Europese niet-

begeleide minderjarigen. Dit resulteerde in een uitbreiding van het toepassingsgebied. 

 

Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen die aan de volgende voorwaarden voldoen ook 

recht hebben op een voogd: 

- Minder dan 18 jaar  

- Onderdaan van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of van 

Zwitserland 

- Niet begeleid door iemand die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent 

- Die niet in het bezit is van een gelegaliseerd document waaruit blijkt dat de persoon 

die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent de toestemming heeft gegeven om te 

reizen en te verblijven in België 

- Die niet is ingeschreven in het bevolkingsregister 

- En die verkeert in één van de volgende situaties:  

° Ofwel een aanvraag voor een tijdelijke verblijfstitel hebben ingediend 

omwille van mensenhandel en/of mensensmokkel 

° Ofwel zich in een kwetsbare toestand bevinden 

 

De Dienst Voogdij beschikt over een ‘pool’ van voogden die hiervoor specifiek zijn aangeduid 

en over expertise beschikken in het werken met deze doelgroep. Onze voogden maken deel 

uit van deze ‘pool’ en begeleiden reeds een aantal Europese niet-begeleide minderjarigen. 

De voogden worden echter geconfronteerd met een aantal struikelblokken: de inschrijving in 

de gemeente verloopt moeizaam en wordt zelfs quasi onmogelijk indien de minderjarige 

over geen identiteitsdocumenten beschikt. Daarnaast zijn de mogelijkheden van opvang héél 

beperkt. Daarnaast blijkt het in de praktijk vaak over jongeren te gaan die eerder een 

zwerversbestaan leiden en zich moeilijk kunnen binden aan één plaats waardoor 

hulpverlening moeilijk wordt.  
 

 

                                                 
6
 Zie § 3.1.5 Infosessies en vormingen 



 
31 

3.4 Sociale dienst Brabantia, antenne Brussel Onthaal – Open Deur  
 

Voorstelling 
 

De vzw Brussel Onthaal – Open Deur (BOOD) is een onthaaldienst in hartje Brussel, niet ver 

van de Grote Markt. Het team bestaat uit een tiental medewerkers die samen verschillende 

talen spreken: vaste medewerkers, een voltijds maatschappelijk werker, één (à twee) 

stagiair(s) van de sociaal hogeschool en vrijwilligers. 

 

Activiteiten 
 

Het sociaal onthaal gebeurt aan de receptie op het gelijkvloers via een luisterend oor, de 

mogelijkheid een beroep te doen op administratieve hulp of toegang te krijgen tot een 

telefoon of het internet, enz. De sociale permanenties vormen in principe een algemene 

eerstelijnsdienst. De mensen worden onthaald op individuele basis (geen thuisbezoek, 

animatie of collectieve activiteiten). Ze worden aanhoord, begeleid, geïnformeerd, geholpen 

bij hun diverse vragen en stappen, of ook doorverwezen naar een andere dienst, die meer 

gespecialiseerd is in de desbetreffende materies.  

 

De grondslag van het sociaal werk is het luisterend oor. Dit is van toepassing zowel op allerlei 

administratieve, juridische of sociale vragen als op mensen die op zoek zijn naar zingeving, 

mensen die psychisch kwetsbaar zijn, alle mensen op wie het woordje ‘zonder’ van 

toepassing is: zonder papieren of met een beperkt verblijfsrecht, zonder geld, ongeletterd of 

zonder voldoende kennis van de nationale talen (zelfs van het Engels), zonder kennis van 

wetgeving, zonder huisvesting (of zonder mogelijkheid te verhuizen bij gebrek aan 

toereikende middelen), zonder werk, enz.  

 

Om hen beter te oriënteren heeft onze dienst speciaal zijn aandacht gefocust op de meest 

behoeftigen. En dit via contacten met verenigingen voor daklozen die ’s nachts of overdag 

opvang aanbieden.  

 

 De toegankelijkheid en openheid voor iedereen zonder uitzondering is mogelijk: 

hetzij via het onthaal op het gelijkvloers, hetzij via een gepersonaliseerd onthaal 

zonder afspraak tijdens de sociale permanenties (met uitzondering van één namiddag 

per week). De ligging (Brussel centrum) verklaart de diversiteit van de bevolking, het 

aanzienlijke aandeel buitenlandse of genaturaliseerde personen, maar ook daklozen 

die talrijker aanwezig zijn in dit stadsdeel, of mensen die onder eenzaamheid lijden 

en/of met een mentaal probleem zitten.  

 

 De samenwerking met het sociale en institutionele netwerk is essentieel om binnen 

dit netwerk het antwoord op diverse situaties te kunnen vinden. Het netwerk van 

diverse lokale en private initiatieven is een ander nuttig middel voor een dienst zoals 

de onze.  

 

 Onze bemiddeling in de hoedanigheid van maatschappelijk werker maakt het soms 

mogelijk een dossier dat onderaan de stapel geblokkeerd zat sneller op te lossen 

(bijvoorbeeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken of de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, gemeenten, of nog andere administraties of ministeries). 

Het gaat meestal om administratieve situaties in verband met verblijfsrecht, maar het 

kan ook gaan om relaties met het OCMW, de mutualiteiten, de RVA, of het 

voorstellen van een afbetalingsplan in geval van schulden, enz. 
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 In verband met deze bemiddeling moet echter opgemerkt worden dat de 

onderliggende bekommernis ten slotte steeds de autonomie van de persoon blijft en 

dat het helemaal niet de bedoeling is om ons in de plaats van de persoon te stellen. 

 

 Administratieve hulp komt heel vaak voor: veel bejaarde mensen of mensen met een 

migratieachtergrond beheersen niet of onvoldoende de nationale talen (de  

administratieve en juridische taal is vaak zelfs voor ons moeilijk te begrijpen) en 

bezitten ook vaak geen computer. Wij springen bij om formulieren in te vullen, 

brieven uit te leggen of op te stellen, cv’s of sollicitatiebrieven op de computer uit te 

schrijven,… Onder de werkzoekenden waren sommige van hen afkomstig van buiten 

Europa en beschikten ze over een onbeperkte verblijfsvergunning in Italië of een 

ander EU-land, waarvan de economische situatie hen over de grenzen jaagt in de 

hoop in België werk te vinden.  

 

 Een sociaal hulpfonds laat ons toe deze mensen eenmalig te helpen in situaties waar 

de officiële instanties niet in kunnen tussenkomen. Uit de situatieanalyse blijkt dat 

eenmalige hulp een uitwijzing, een inbeslagneming kan vermijden, of kan helpen voor 

de aankoop van geneesmiddelen of de terugkeer van een buitenlander naar een 

buurland, enz. 

Publiek 

  

In 2014 werden 467 dossiers behandeld door de sociale dienst van BOOD, opgedeeld in 322 

nieuwe en 145 reeds gekende dossiers. 

Onderstaande tabellen bevatten de details inzake het publiek dat onze sociale permanenties 

bezoekt. Het gaat om volwassen personen. De hulpmiddelen zijn niet altijd gekend, maar 

meestal hebben deze mensen geen inkomen of is dit zeer beperkt. De meerderheid van de 

personen die we ontvangen zijn Belgen (waarvan één derde genaturaliseerd is), gevolgd door 

Marokkanen, Pakistani en Syriërs, maar ook veel andere verschillende nationaliteiten (66 in 

totaal). 

De meerderheid van ons publiek bevindt zich in de leeftijdsgroep van 26 tot 65 jaar : 

 
 

We kregen te maken met 66 nationaliteiten, waarvan dit de top 5 is: 
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Onder de 91 Belgen merken we dat ongeveer 1/3 van hen (34) de Belgische nationaliteit 

verworven hebben.  

Spreiding van de geregistreerde problematieken (2243 in totaal) volgens de 5 meest 

voorkomende nationaliteiten: 
Recht en 

justitie 

Financieel 

Materieel 

Huis-

vesting 

Admin. Werk Dagelijks 

leven 

Sociale 

zekerheid 

Gezondh. 

en ment. 

gezondh. 

OCMW 

496 364 258 240 202 188 126 115 102 

67-Marok  99-Belg 53-Belg 39-Syrië 47-Belg 45-Belg 39-Belg 35-Belg 14-Georg. 

53-Algerije 30-Marok 33-Marok 26-Belg 24-Marok 25-Pak 19-Pol 22-Marok 10-Syrië 

46-Pak 26-Roemen 25-Pol 24-Pol 21-DRC 18-Marok 19-Pak 13-Italië 10-Belg 

43-Irak 24-Italië 23-Rwand. 22-Marok 14-Pak 18-Pol 15-Marok 8-Pol 10-Pol 

39-Belg. 24-DRC 12-Italië 14-Irak 11-Alg 9-Roemen 9-Guinee 5-Kosovo 5-Irak 

248-andere 161-andere 112andere 115-andere 85-andere 73-andere 25-andere 32-andere 48-andere 

 
Evoluties 

Wij stellen een zekere continuïteit vast in onze antwoorden aan de personen die ons via het 

geïndividualiseerde onthaal contacteren. Enerzijds omdat de beperkte afmetingen van de 

lokalen geen andere initiatieven toelaten, en anderzijds omdat het team slechts bestaat uit 

één voltijdse eenheid verdeeld over 2 personen die elkaar maar eenmaal per maand kunnen 

ontmoeten.  

We willen graag wijzen op de bezoeken die afgelegd werden aan initiatieven voor daklozen 

zoals: Douche Flux, Het Anker, Centre Raphaël, Samu-social, het ‘Punt 32’ open sinds februari 

2014, of de Zusters van Naastenliefde. Anderzijds heeft een priester aalmoezenier in een 

gevangenis en bij een vereniging die vrouwen uit de prostitutie helpt te stappen meermaals 

onze dienst gecontacteerd voor personen die tot dit doelpubliek behoorden.  

Een duidelijke constante is het gebrek aan werkgelegenheid voor laaggeschoolden, het 

gebrek aan huisvesting aan betaalbare huurprijzen, waarbij de ergst getroffenen meestal 

personen met een migratieachtergrond met/of zonder papieren zijn. We kregen twee 

aanvragen voor hulp van mensen die, bij gebrek aan middelen, in hun auto woonden,… Of 

een gepensioneerde dame die verplicht was verder haar studio te betrekken (hoewel die 

onbewoonbaar verklaard werd door de dienst openbare werken van de gemeente): het 

OCMW heeft onmiddellijk de maatschappelijke dienstverlening ingetrokken onder 

voorwendsel dat de woning officieel ‘onbewoonbaar’ was verklaard. 

We stippen opnieuw de slechte coördinatie aan tussen de federale (DVZ, RVV, enz.) en 

gemeentelijke administraties. Het gevolg is dat ieder van hen de vertraging van de andere als 

reden inroept voor de administratieve traagheid. Er zijn nog steeds niet-uitgeklaarde dossiers 

van personen die in 2009 regularisatie hebben aangevraagd.  

Een vaststelling die ‘positief’ kan genoemd worden, is de ontwikkeling van weldoordachte 

initiatieven ten voordele van daklozen: de toegenomen samenwerking tussen de 

dagonthaalcentra en de nachtopvangcentra met het oog op de bevordering van de sociale 

herintegratie van dit doelpubliek, nieuwe initiatieven als ‘housing first’, een versterkt 

winteropvangplan waardoor de onthaalcapaciteit van november tot maart uitgebreid werd, 

enz.  

Er moet ook gewezen worden op de economische crisis op wereldschaal, de wereldconflicten, 

de Europese politiek die de staten ertoe uitnodigt hun uitgaven te rationaliseren, en een 

Belgische politiek die zich restrictiever opstelt tegenover buitenlanders, enz. Dit alles is een 
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mogelijke verklaring voor de sociale moeilijkheden van tal van personen, zowel Belgen als 

niet-Belgen, die in ons land vertoeven.  

Maar buiten deze ‘algemene’ vaststellingen, kunnen we meer specifiek wijzen op de volgende 

vragen die een lokale oplossing eisen:  

 toenemende migratie van werkzoekenden zowel van binnen als van buiten Europa; 

extra moeilijkheden bij laaggeschoolden die onvoldoende onze nationale talen 

beheersen of die afhangen van de toekenning van een arbeidsvergunning B;  

 trage administratieve en beroepsprocedures, gebrek aan informatie over de 

voortgang van de dossiers: de wachttijd brengt mensen in grote moeilijkheden op alle 

vlakken, overdreven vertraging bij welbepaalde gemeentes;  

 veel personen zonder middelen of met onvoldoende inkomsten; 

 discriminatie bij de toekenning van huisvesting (huur); een ontoereikend aantal 

sociale woningen 

 

Individuele situaties 
 

“Mijnheer heeft onbeperkt verblijfsrecht in België. Hij viel zonder werk en geniet een 
werkeloosheidsuitkering. In oktober keerde hij terug naar zijn land van herkomst voor 
een maand vakantie. Hier kreeg hij echter een ongeval, moest in een ziekenhuis 
opgenomen worden en wekenlang revalideren. Toen brak de ebola-epidemie uit en 
vertrok hij naar zijn familie op het platteland. Hij kon niet naar de hoofdstad 
terugkeren zolang de toegang verboden was. Toen hij hier eindelijk geraakte, moest 
hij geld vinden om zijn ticket te betalen. Zeven maand waren voorbijgegaan sinds zijn 
vertrek. Terug in België vernam hij dat hij een sanctie gekregen had van de 
werkloosheidsinstanties omdat hij zich niet aangeboden had voor een afspraak met 
het oog op herintegratie op de arbeidsmarkt. Wij hebben hem verzocht bewijzen te 
verzamelen voor de redenen van zijn afwezigheid (bewijs van ongeval, hospitalisatie, 
ambulante nazorg), en die voor te leggen aan de RVA. Ten slotte werd de sanctie 
opgeheven. Mijnheer herwon zijn recht op uitkering en ging opnieuw actief op zoek 
naar werk.”  

 

 
 

 
© Isabelle Pateer/Otherweyes 
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3.5 Sociale dienst Brabantia, antenne Kuregem 
 

Voorstelling 
 

Deze dienst richt zich voornamelijk tot de inwoners van Kuregem en is toegankelijk voor het 

publiek van maandag tot donderdag, van 9u00 tot 11u00, of op afspraak. Een huisbezoek is 

eveneens mogelijk.  

Om diverse activiteiten te kunnen realiseren, beschikt deze dienst over een team bestaande 

uit 2 voltijdse en 1 deeltijdse maatschappelijk werker, alsook een tiental vrijwilligers. 

 

Activiteiten 
 

 Polyvalente sociale permanenties:  

Tijdens de permanenties worden diverse vormen van hulp geboden aan de mensen. 

Dit behelst het verstrekken van informatie, doorverwijzing naar andere diensten, 

administratieve hulp, begeleiding, materiële bijstand in de vorm van voedsel- of 

kledinghulp. 

 Verdeling van voedselpakketten:  

De toekenning van pakketten is steeds gebaseerd op een financieel onderzoek 

waarvan de criteria dit jaar niet gewijzigd werden. Voedselhulp wordt voor maximum 

twee jaar toegekend, zodat ook andere mensen die er nood aan hebben hier toegang 

tot kunnen krijgen. Een viertal vrijwilligers staat in voor de verdeling. De bevoorrading 

van de stock gebeurt door de voedselbank, via EU-overschotten en diverse giften. 

 Vestiaire: 

Een vestiaire voor kinderen (0 tot 14 jaar), ‘La Manne à Linge’ is twee halve dagen per 

week open. Twee vrijwilligers houden de winkel open.  

 Animatie in de wachtzaal:  

Elke maandag- en woensdagochtend zorgt een vrijwilliger voor animatie in de 

wachtzaal, op dinsdag- en donderdagochtend een sociaal assistente. We merken dat 

dit project veel bijval kent.  

We stellen namelijk vast dat deze vorm van een warm onthaal de gemoederen 

kalmeert en sociale contacten in de hand werkt. Sommigen krijgen op die manier de 

kans om bij te praten met een kop koffie. Zelfs al hebben ze die dag niet echt sociale 

ondersteuning nodig, toch komen ze om er een gezellige moment te beleven, een 

luisterend oor te vinden en de gebruikelijke eenzaamheid te doorbreken.  

 Eenmalige feestactiviteiten:  

In 2014 hebben we in de zomer onze uitstap naar de zee georganiseerd (met een 

vijftigtal mensen naar Blankenberge), en in december een sinterklaasfeest.  

We hebben ook onze goede samenwerkingsverbanden versterkt, meer bepaald:  

 Met het sociaal immobiliënkantoor ‘Logement pour tous’: in het kader van dit 

partnerschap stellen we dossiers voor van kandidaat-huurders die via onze dienst 

sociaal worden opgevolgd. 

 Met de Fédération des Services Sociaux: door deel te nemen aan het overleg inzake 

voedselhulp en via een energiepermanentie die één keer per week plaats vindt en 

waar één van hun begeleiders alle energievragen van onze begunstigden 

beantwoordt. 

 Met het OCMW: door deel te nemen aan de vergaderingen van de sociale 

coördinatie. Bovendien werd een akkoord inzake voedselhulp ondertekend tussen 

onze dienst en het OCMW. 
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Publiek 
 

In 2014 bedraagt het aantal actieve dossiers 378. 88.5% van de gebruikers van de sociale 

dienst zijn tussen 18 en 60 jaar, de actieve leeftijd dus. 

 

 Bron van inkomsten: 

 
 Nationaliteiten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Onder de 106 Belgen zien we dat het voor circa 95% gaat om mensen die de Belgische nationaliteit 

verworven hebben. 

 

 Vastgestelde problematieken: 
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 Statuut: 

 
 

Evoluties 
 

In 2014 was het project ‘onthaal in de wachtzaal’ één van onze voornaamste 

bekommernissen. Immers, we proberen steeds de ontvangst van onze klanten te verbeteren: 

we willen hen een hartelijk en gepersonaliseerd onthaal bieden. We streven naar een plek 

waar aan uitwisseling gedaan wordt zowel met onze vrijwilligers als met de maatschappelijk 

werkers, een toenaderingsruimte waar dialoog, debat, maar ook ontmoeting tussen mensen 

mogelijk is op een eenvoudige en ontspannen manier.  

Dit jaar was rijk aan vernieuwingen, er werd een nieuw project uitgewerkt, het werkconcept 

veranderde en er werd beter afgestemd op het soort vragen waarmee we geconfronteerd 

worden. De sociale band, de autonomie, de adequate opvolging was gedurende het ganse 

jaar ons leidmotief.  

Het jaar 2014 was niet zo verschillend van vorige jaren. Daar de armoede almaar toeneemt, is 

het niet verwonderlijk dat deze problematiek onze dagelijkse werking beheerst. Financiële 

problemen blijven onlosmakelijk verbonden met administratieve problemen, gezien het ene 

probleem vaak uit het andere voortvloeit. 

 

Individuele situaties 
 

“Een problematiek die ons sterk bezighield in 2014 is die inzake de verblijfstitel voor 
Europeanen, de zgn. E-kaart. Het betreft vooral mensen met de Bulgaarse en 
Roemeense nationaliteit. Immers, de toegang tot deze verblijfstitel geschiedt via het 
zelfstandigenstatuut. Deze mensen zoeken dus een “werkgever” die hen documenten 
kan verschaffen waaruit blijkt dat ze actieve vennoot zijn. Ze wachten tot ze hun E-
kaart krijgen, zeggen hun zelfstandigenstatuut op, omdat dit sociale bijdragen met 
zich meebrengt. Zij kunnen deze echter niet betalen, omdat ze feitelijk zonder 
inkomsten zijn. Zodra hun zelfstandigenstatuut geannuleerd is, trekken ze naar het 
OCMW om er financiële hulp aan te vragen. Het OCMW kent financiële hulp toe, maar 
verwittigt het ministerie dat het zelfstandigenstatuut geannuleerd werd. Het ministerie 
verwittigt de gemeente en vraagt dus de intrekking van de verblijfstitel. Dat zorgt 
allemaal voor veel administratieve rompslomp, op het vlak van gezinsuitkeringen, 
ziekenkas, maar ook psychologisch op het vlak van inkomsten en het bevel om het 
grondgebied te verlaten,… In dit geval krijgt de persoon een sanctie van drie 
maanden, waarin de persoon zich niet opnieuw mag inschrijven. Na 3 maanden 
schrijft hij zich opnieuw in via een zelfstandigenstatuut en de cirkel herbegint van 
vooraf aan. 
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3.6 Sociale dienst Brabantia, antenne VPW Sint-Gillis vzw 
 

Voorstelling 
 

De sociale dienst van het Wederzijds Hulpbetoon van Sint-Gillis, een afdeling van de 

Parochiale Werken van Sint-Gillis, is een polyvalente wijkdienst, die dagelijks een hartelijk 

onthaal aanbiedt aan al wie het wenst, en dit los van iedere filosofische of religieuze 

connotatie.  

Iedereen is welkom op de sociale dienst op voorwaarde dat de leefregels inzake respect voor 

anderen en zichzelf nageleefd worden. Het team is samengesteld uit twee maatschappelijk 

werkers en 2 gespecialiseerde opvoeders. Een twaalftal vrijwilligers ondersteunt het team bij 

de verschillende activiteiten. De dagelijkse sociale permanenties vindt plaats van maandag 

tot vrijdag, van 8u30 tot 12u00. 

 

Activiteiten 
 

 Onthaal 

 

Het onthaal, dat iedere morgen open is van 8u00 tot 12u00, is de belangrijkste 

toegangspoort tot de sociale dienst. Het onthaal is een plek waar heel veel mensen 

langskomen: iedereen is welkom (op voorwaarde dat de leefregels worden gerespecteerd) 

om er te praten, een kop koffie te drinken, wat bij te praten met de werknemers of 

vrijwilligers, een gezelschapsspel te spelen,… In de winter bieden we de begunstigden warme 

soep en een ontbijt aan. We hebben 33.123 begunstigden genoteerd (met inbegrip van de 

mensen die een aanvraag kwamen doen tijdens de sociale permanenties) tijdens ons onthaal 

voor 2014, wat neerkomt op een stijging van meer dan 35% ten opzichte van 2013. Elke dag 

van het jaar, ongeacht het seizoen, is onze ontvangstzaal goed gevuld. 

 

 Sociale permanenties 

 
De sociale permanenties gaan door van maandag tot vrijdag, telkens van 8u30 tot 12u00. Ze 

worden waargenomen door twee maatschappelijk werkers, die informatie verschaffen, 

doorverwijzen, administratieve hulp en/of sociale begeleiding verlenen waar nodig.  

De dienst doet ook aan bemiddeling en budgetbegeleiding. Heel vaak is het ook de taak van 

de maatschappelijk werkers om te luisteren, aan te moedigen of de mensen te ondersteunen. 

Zo gebeurt het wel eens dat er wat tijd besteed wordt om een praatje te slaan in een poging 

de persoon een hart onder de riem te steken. 815 dossiers werden behandeld in 2014, wat 

paradoxaal genoeg een vermindering is ten opzichte van het voorgaande jaar. Wellicht kan 

dit verklaard worden door het feit dat er meer tijd gespendeerd wordt aan iedere 

afzonderlijke persoon die om hulp vraagt. De sociale noden worden immers steeds 

complexer en moeilijker te dragen. Als we een standaard profiel moeten geven van een 

bezoeker aan onze dienst, dan gaat het om een man van 35 jaar oud zonder middelen, Belg 

of dakloze, die in toenemende mate belaagd wordt door dagdagelijkse moeilijkheden en 

verstrikt zit in materiële problemen (eten, slapen, verzorging). Immers, 33% van onze 

begunstigden zijn tussen 30 en 40 jaar tegenover 28% tussen 40 en 50 jaar; 51% van hen zijn 

zonder middelen tegenover 17% die afhankelijk zijn van het OCMW; 23% zijn Belg, 4.5% zijn 

Algerijn en 4% zijn Ecuadoraan. De meest voorkomende problemen bij vaste bezoekers van 

de sociale permanenties zijn dagdagelijkse problemen (21%), financiële en materiële 

problemen (19%), problemen in verband met huisvesting (12%) en gezondheidsproblemen 

(9%). Vaak wordt eenzelfde persoon getroffen door al die problemen samen.  



 
39 

We organiseren ook permanenties voor huisvesting en werkgelegenheid op afspraak in de 

namiddag. 

 Sociale kruidenier 

 

De sociale kruidenier is een dienst die materiële hulp verstrekt: basisvoeding en hygiënische 

producten worden verkocht aan ongeveer de helft van de marktprijs. De sociale kruidenier 

maakt deel uit van een breder project om de algemene problemen van gezinnen aan te 

pakken. Er wordt reële materiële hulp geboden, rekening houdend met het voedselbudget 

van gezinnen in financiële moeilijkheden.  

Toegang tot de sociale kruidenier verkrijgt men via de sociale dienst en wordt steeds 

collegiaal besproken tijdens de teamvergaderingen op basis van een sociaal verslag dat door 

de maatschappelijk werkers wordt voorgesteld. Wij bieden deze dienst zowel aan personen 

met als zonder legaal verblijf aan.  

Met betrekking tot deze voedselhulp, hechten we een groot belang aan het respect voor de 

menselijke waardigheid: keuze van de producten, een winkel als een andere, betalen voor 

voeding,… In die zin passen we regelmatig ons productenaanbod aan. In 2014 hebben 145 

gezinnen van deze dienst gebruik gemaakt. Dit cijfer is reeds enkele maanden vrij constant, 

daar dit de maximumcapaciteit is die onze dienst aankan. 

 

 Frans als vreemde taal (FVT) 

 

Tijdens het schooljaar werken we met een FVT-groep niveau 1, bestaande uit een tiental 

leerlingen en een even grote groep niveau 2, waarbij iedere groep telkens tweemaal twee uur 

les per week krijgt.  

Eind augustus worden er taaltesten afgenomen met de bedoeling homogene en 

gemotiveerde groepen te bekomen. We hebben vastgesteld dat er, zoals elk jaar, veel 

inschrijvingen zijn, waardoor we vaak moeten doorverwijzen naar andere meer aangepaste 

cursussen (alfabetisering, cursus voor sociale promotie, intensieve cursus,…). 

De cursussen worden regelmatig voorbereid om te beantwoorden aan de verwachtingen en 

vragen van de deelnemers en aan hun leefwereld: actuele thema’s, de zoektocht naar 

huisvesting, het opstellen van een curriculum vitae,… 

 

 Sinterklaas bij het Wederzijds Hulpbetoon St-Gillis! 

  

Ter gelegenheid van het sinterklaasfeest heeft de sociale dienst, naar jaarlijkse gewoonte, een 

bezoek van Sinterklaas georganiseerd voor een vijftigtal blije kinderen. Na het uitdelen van 

snoepgoed en enkele vingerwijzingen, vertrokken de kinderen naar het overdekte speelplein 

van Vorst. 

 

 Kerstmaaltijd en -ontbijt 

 

Traditiegetrouw organiseren we een eindejaarsmaaltijd voor ons doelpubliek. Een honderdtal 

onder hen worden uitgenodigd op een uitgebreide feestmaaltijd in een vriendschappelijke 

sfeer. Dit jaar mochten we van het OCMW van Sint-Gillis de grote zaal met alle toebehoren 

gebruiken. Er werd ook een leuk toneel opgevoerd en alle deelnemers kregen een cadeau in 

schoendoosvorm, ineen geknutseld door vrijwilligers. Op de ochtend van 24 december 

worden de begunstigden verwelkomd door de ganse ploeg en de vrijwilligers voor een 

gezellig feestontbijt. 
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Evoluties 
 

2014 werd gekenmerkt door een grote toestroom in de ochtend van begunstigden in ons 

onthaalcafé. Vanaf oktober zagen we ons genoodzaakt een tweede ontvangstzaal te openen, 

grenzend aan de eerste om iedereen in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen. Het 

seizoenseffect speelt niet meer: het onthaal loopt niet meer leeg gedurende het jaar, zelfs 

niet in de zomer. Dit fenomeen werd reeds vastgesteld in 2012 en 2013, maar werd nog eens 

bevestigd in 2014.  

Het werk van de maatschappelijk werkers wordt ingewikkelder, in die zin dat het 

beantwoorden van de vragen steeds moeilijker wordt. Hoe werk vinden voor iemand, hoe 

een woning vinden aan een gematigde huurprijs, wat moet je zeggen aan personen in 

irregulier verblijf die geen enkele kans hebben dat hun statuut geregeld wordt,…? Het is niet 

erg waarschijnlijk dat hier beterschap in komt.  

Om onze dienst, vooral voor de daklozen, nog meer te optimaliseren willen we een wasserij 

opzetten aansluitend bij de huidige kleine sociale vestiaire. De bedoeling is dat de mensen 

hun witgoed kunnen wassen en dezelfde dag nog of ten laatste de volgende ochtend 

opnieuw kunnen meenemen. Onze samenwerking met het OCMW van Sint-Gillis geeft ons de 

mogelijkheid een persoon aan te werven (onder Artikel 60) die zich o. m. met de wasserij zal 

bezighouden.  

Eind 2015 zal er misschien een nieuwe sociale kruidenier opgericht worden in Sint-Gillis. Het 

zou om een autonome vzw gaan, waarvan wij samen met het OCMW en de ‘Restos du Coeur’ 

van Sint-Gillis lid zouden zijn. SESO zou een dienst aanbieden, gelijkwaardig aan onze 

huidige kruidenier, maar voor een groter aantal families. Onze kruidenier zal dus zijn deuren 

sluiten, zodat we ruimte krijgen om andere projecten uit te werken bij de sociale dienst van 

het Wederzijds Hulpbetoon van Sint-Gillis. 

 

Individuele situatie 
 

“Dhr. H. is al drie jaar vrijwilliger bij het onthaalcafé. Hij probeert het zo goed mogelijk 
te rooien met zijn pensioentje. Dhr. H. heeft de neiging teveel te drinken, zodat hij in 
de problemen komt met zijn budget.  
Op zijn vraag begeleiden we hem sociaal en budgettair, zodat hij zijn facturen en 
vooral zijn huur kan betalen. Toen hij uit zijn woning gezet werd, konden we hem een 
andere vinden, waarbij we optraden als ‘garant’ tegenover de eigenaar. Via een 
aanvraag bij een sociaal hulpfonds konden we een huurwaarborg bekomen. De 
gezondheid van Dhr. H. ging plots snel achteruit en hij moest meermaals in het 
ziekenhuis opgenomen worden. Gezien zijn vrijheidsdrang ging hij jammer genoeg 
meerdere keren lopen, en vertoefde hij veel liever thuis of in het café waar hij allerlei 
karweitjes opknapt. Ten slotte was hij dermate verzwakt dat hij drie weken in het 
ziekenhuis moest verblijven. Hij beloofde dat hij zich zou laten verzorgen en 
overwoog om naar een rusthuis te gaan. We vonden een plaats voor hem in ‘Home 
Les Tilleuls’ in Sint-Gillis, waar hij zich goed voelt en in goede gezondheid verkeert 
tegenwoordig. Dit is een typisch begeleidingsvoorbeeld: een eenzaam, verslaafd (in 
dit geval aan alcohol) persoon met een beperkt inkomen en een fragiele gezondheid. 
Zonder begeleiding zou Dhr. H. op heden zeker op straat beland zijn.” 
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3.6.1 Senioren Zonder Grenzen (VPW Sint-Gillis vzw) 

 

Voorstelling 

 

Senioren Zonder Grenzen is een eerstelijnsdienst gelegen in Sint-Gillis. Zijn opdracht bestaat 

erin onthaal en begeleiding te verlenen aan senioren van eender welke origine, alsook aan 

hun familie. De dienst werkt met een voltijds maatschappelijk werker. Deze dienst hanteert 

een globale aanpak, waarbij individuele begeleiding aangevuld wordt met groepswerk in 

samenwerking met verschillende partners en doorheen gemeenschappelijke acties. 

Activiteiten 
 

 Individuele begeleiding 

 

De sociale permanenties gebeuren op maandag en woensdag van 9u00 tot 12u00 en op 

afspraak. SZG ontvangt vooral mensen die moeite hebben zich in onthaalstructuren voor 

senioren te integreren. 

Voor 2014 tekenen we een status quo op wat betreft de situatie van deze doelgroep: de 

sociale kwetsbaarheid en de diversiteit en veelvuldigheid aan problemen blijft. De situatie is 

dezelfde als vorig jaar en de begunstigden zakken dieper weg in chronische behoeftigheid.  

Het gebrek aan financiële middelen blijft de oorzaak van de talrijke moeilijkheden die we 

vaststellen. Ze worden zwaarder getroffen door de prijsstijgingen, door de hoge huurlast, de 

ziektekosten, terwijl hun budget beperkt blijft (inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is 1005 

euro – hulp van het OCMW 817,17 euro per maand). Ze kunnen hun facturen niet meer 

betalen, moeten zich dingen ontzeggen of moeilijke keuzes maken. Ze leven in een 

voortdurende stresssituatie en hun lichamelijke en mentale gezondheid lijdt hieronder.  

Velen onder hen zitten in met hun tekorten (gebrek aan middelen, analfabetisme), met het 

onvermogen hun plaats te vinden en zich te integreren in een maatschappij die aan hen 

voorbijgaat en hen destabiliseert.  

Geconfronteerd met dergelijke toestanden biedt de assistente hulp op meerdere vlakken: 

administratief, vertalingen, budgetbeheer en -bemiddeling.  

Ze biedt een luisterend oor en psychologische steun in ieders eigen leefsituatie. Ze leert de 

persoon op een andere manier tegen de eigen situatie aan te kijken en een innerlijk 

evenwicht te bewaren zodat de situatie draaglijk blijft. 

  

 Groepsactiviteiten 

 

Zoals in voorgaande jaren werden de groepsactiviteiten vooral in samenwerking met andere 

verenigingen gedaan. Via spelen, oefeningen, gesprekken en evenementen leren de 

deelnemers bij en wisselen ze ervaringen uit. De gemiddelde deelname per activiteit voor de 

groep binnen SZG is 12 personen.   

 

Uitgevoerde activiteiten Aantal sessies 

Taalworkshop - spelen 28 

Workshops over de geschiedenis en de herdenking van 

50 jaar Marokkaanse en Turkse immigratie 
  7                                                                                        

Workshop koken – dieet in samenwerking met de 

Pianofabriek 

 

5 

Culturele activiteiten 2 

Uitstappen 2 

Interculturele ontmoetingen met het verenigingennet  
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Publiek 
 

In 2014 bedroeg het aantal actieve dossiers 47. 
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© Samuel Bollendorff « Poverty has faces in Europe » 2004 

4. Conclusies 

4.1 Een gebrek aan sociale bescherming 
 

In België is de sociale bescherming voor een groot deel georganiseerd via de sociale 

zekerheid: werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorg, kinderbijslag, invaliditeits-

uitkeringen, pensioen, enz. Een groot aantal personen van onze doelgroep wordt vaak 

geconfronteerd met de administratieve procedures en de vaak lange wachttijden, die 

gepaard gaan met het openen van hun rechten op sociale bescherming. 

 

De vier antennes van CAW Brabantia proberen in hun dagelijkse activiteiten een 

laagdrempelig en klantvriendelijk onthaal te verzorgen zodat zij die het meest kwetsbaar zijn 

hun weg tot bij ons vinden voor advies, informatie of administratieve hulp. BAPO verwoordde 

die kwetsbaarheid als volgt: zij die zonder inkomsten zijn, zonder netwerk, zonder kennis van 

de taal, zonder diploma, zonder huisvesting, zonder werk, zonder verblijfsrecht. 

 

Opdat deze personen hun sociale rechten kunnen openen, pleiten wij voor toegankelijke en 

eenvoudige procedures én de automatische toekenning van bepaalde rechten, zoals een 

verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten en sociale tarieven voor transport en energie. 

 

Ongeacht het verblijfsstatuut van een persoon moet dringende medische hulpverlening een 

fundamenteel grondrecht blijven, die snel en efficiënt door het OCMW moet toegekend 

kunnen worden. 

4.2 Dak- en thuisloosheid 
 

Thuisloosheid blijft voor velen, vooral in grote steden, een probleem. Naast thuisloosheid 

vormt inadequate huisvesting voor mensen met een verhoogd risico op armoede een 

probleem. Vaak komen zij, door te weinig middelen voor dure huurwoningen, terecht in een 

circuit waar ondermaatse woningen aan een lagere prijs verhuurd worden.  

 

De sociale wijkdiensten van Kuregem en Sint-Gillis bieden aan dak- en thuislozen een 

ontmoetingsruimte aan, waar hen koffie wordt aangeboden. De individuele begeleiding bij 

de zoektocht naar een woning is intensief, maar de ondersteuning die antenne Sint-Gillis 

biedt is nodig voor mensen met weinig inkomsten of die de taal niet machtig zijn. Antenne 
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BOOD heeft in dit kader werk gemaakt van een breed netwerk van gespecialiseerde diensten 

voor dak- en thuislozen. In 2015 zal antenne Caritas International eveneens inzetten op de 

individuele begeleiding van mensen bij de zoektocht naar een huurwoning.  

 

Naast het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale woningen, pleiten wij voor een sterke 

aanpak van de discriminatie bij eigenaars op de privémarkt. De overheid moet tevens 

eigenaars stimuleren om hun woningen conform een aantal criteria in te richten, zonder dat 

hierbij de betaalbaarheid ervan in het gedrang komt. 

 

Noodopvang blijft noodzakelijk als crisismiddel. Hoewel wij in eerste instantie voorstander 

zijn van een duurzame oplossing voor het probleem van dak- en thuisloosheid.  

4.3 Actieve insluiting realiseren 

 
Ongeacht het verblijfsstatuut, bieden de vier antennes een luisterend oor aan iedereen die 

het nodig heeft.  

 

Mensen in armoede voelen zich vaak verloren, kennen de procedures niet en beschikken vaak 

niet over de juiste informatie. Daar proberen wij als CAW Brabantia een tussenschakel te 

vormen tussen de persoon en de dagdagelijkse realiteit. Dit doen we concreet door het 

organiseren van collectieve informatiesessies met betrekking tot verschillende thema’s, maar 

ook door meerdere keren per jaar recreatieve activiteiten te organiseren. De sociale 

wijkdienst in Sint-Gillis organiseert ook werkateliers om mensen te ondersteunen in de vaak 

moeilijke zoektocht naar werk. In 2015 zal antenne Caritas International eveneens inzetten op 

de individuele begeleiding van mensen bij de zoektocht naar werk.  

 

In dit kader pleiten wij voor tewerkstellingstrajecten, waarbij OCMW’s en 

arbeidsbemiddelingsdiensten aandacht hebben voor de individuele competenties en 

interesses van de persoon. Dit met het oog op een duurzame tewerkstelling. 

 

Tot slot hechten wij veel belang aan de actieve insluiting van kinderen. Kinderen in kwetsbare 

situaties moeten, ongeacht hun verblijfsstatuut, op school en in hun vrije tijd de mogelijkheid 

krijgen om zich blijvend te ontwikkelen. Op school kan dit door aangepaste of bijkomende 

lessen, administratieve ondersteuning bij de aanvraag van een studiebeurs, enz. 

Vrijetijdsorganisaties moeten financieel laagdrempelig blijven en extra initiatieven nemen om 

kinderen in kwetsbare situaties te bereiken. 
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5. Bijlagen 
 

Antennes van het CAW Brabantia : 

Secretariaat van het CAW Brabantia vzw : 

 

Het secretariaat bevindt zicht in de Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Bruxelles 

Tel : 02/211 10 53 

E-mail : caw.brabantia.cap@hotmail.com 

 

Contactgegevens van de vier sociale diensten : 

 

- CAW Brabantia vzw, sociale dienst van de VPW van Sint-Gillis, polyvalente wijkdienst: 

Wederzijds Hulpbetoon en Senioren Zonder Grenzen,  

Sint-Gilliskerkstraat 59, 1060 Sint-Gillis, 02/541 81 10. 

E-mail : entraide.bernardvs@gmail.com 

 

- CAW Brabantia vzw, sociale dienst van Kuregem, polyvalente wijkdienst:  

Van Lintstraat 77, 1070 Anderlecht, 02/523 93 64. 

E-mail : ssc-sdk@belgacom.net 

 

- CAW Brabantia vzw, sociale dienst van Caritas International, vreemdelingendienst : 

Liefdadigheidsstraat 43, 1210 Sint-Joost-ten-Node, 02/229 36 11. 

E-mail : serv.soc.dienst@caritasint.be 

 

- CAW Brabantia vzw, sociale dienst Brussel Onthaal – Open Deur (BOOD), polyvalente 

eerstelijnsdienst:  

Taborastraat 6, 1000 Brussel, 02/511 81 78. 

Website : www.bapobood.be 

E-mail : as@bapobood.be 

 

Raad van Bestuur op 31 december 2014: 

 

Voorzitter :   Mevrouw Anne VAN DEN BUSSCHE 

Secretaris :   Mevrouw Solange WAUCQUEZ 

Penningmeester :  Mijnheer Jules-Henri PONCELET 

Leden :   Mijnheer Pierre Florent PETERKENNE 

Mijnheer Gonzalo DOPCHIE 

Mevrouw Anne DUSSART 

Mevrouw Marie-Paule MOREAU 

Mijnheer Daniel HACHEZ 

Mevrouw Marie-Françoise BOVEROULLE 

 

Subsidiëringswijzen: Het CAW Brabantia wordt gesubsidieerd door: 

 

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Adviesraad voor 

Gezondheids- en Welzijnszorg): de subsidies zijn afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

Het Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en –diensten 330.02 : de 

subsidies zijn afkomstig van het federale niveau. 

 

Actiris. 

mailto:caw.brabantia.cap@hotmail.com
mailto:entraide.bernardvs@gmail.com
mailto:ssc-sdk@belgacom.net
mailto:serv.soc.dienst@caritasint.be
http://www.bapobood.be/
mailto:as@bapobood.be
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Organigram van CAP Brabantia CAW op 01/03/2015 : 

 

 

 
                                                                                                                

                                           

Brabantia Caritas International 

Maatschappelijk Werkers  

Mevr. BEZIRDJIAN M. 

Mej. BONGONGU M. (50%)  

Mej. DE MEDTS M.   

Mej. DOS SANTOS S. 

Mevr. HENNEAU V.   

Dhr. MEERT M. 

Mevr. MUKABUCYANA J. 

Mevr. PAQUET C. 

Mevr. STEPPE V.  

Dhr. VALCKX S.  

Mej. VAN CANT K. 

Mevr. VANDENDRIESSCHE M. 

Dhr. VERHAEGEN W. 

Mej. ZAMFIRACHE C. 

 

Voogden 

Mevr. BRUYNEEL L. 

Dhr. GUILLET U. 

Mej. PETTENELLA A. 

Mej. SANCHEZ J. 

Mej. VANDENBOSSCHE A. 

Mej. VAN DER STRAETEN I. 

 

Administratieve ondersteuning 

Mevr. BOGAERTS M. 

 

Dienst voor Buitenlandse 

Studenten en Stagiairs 

 

Mej. BONGONGU M. (50%) 

Brabantia Brussel Onthaal/Open 

Deur (BOOD) 

 

Mevr. CZETWERTYNSKI M.  

Mevr.  BOUWENS D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brabantia Parochiale Werken van 

Sint-Gillis 

Sociale Dienst van het Wederzijds 

Hulpbetoon Sint-Gillis 

 

Mevr. SAIDI B. 

Dhr. VANDERMEULEN P. 

Dhr. VANSNICK B. 

Dhr. LAWSON K. 

 

Senioren Zonder Grenzen 

Mevr. EL IDRISSI R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brabantia Sociale Dienst Kuregem 

 

Mevr. THILS K. 

Mevr. DEMARET C. 

Mevr. VANDERHOEVEN A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Bestuur van CAP BRABANTIA CAW a.s.b.l.-v.z.w. 

 

Sociale Dienst Wederzijds Hulpbetoon St Gillis : Dhr. PETERKENNE 

Caritas International : Dhr.  DOPCHIE, Mevr. DUSSART, Dhr. PONCELET (penningmeester) 

 

Brussel Onthaal/Open Deur  (BOOD): Mevr. MOREAU 

Lid van de Raad van Bestuur : Dhr. HACHEZ 

 

 

Sociale Dienst Kuregem : Mevr. WAUCQUEZ  (Secrétaire) 

Kerk van Brussel : Mevr. BOVEROULLE  Voorzitster : Mevr. VAN DEN BUSSCHE 

 

BUREAU : 

 

Mevr. DUSSART A. 
Mevr. MOREAU M.P. 

Mevr. WAUCQUEZ S. 

Mevr. VAN DEN BUSSCHE A. 
(Voorzitster) 

 

 Administratief verantwoordelijke 
Mevr. BEUMIER J. 

Informatica ondersteuning: 
Dhr. ENGELBORGHS C. 
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6. Het ‘Inter-Centra CAW’-rapport  
 

Zoals in 2013 ten gevolge van de hogere werkdruk en -last van de teams besloten werd, 

hebben de IC de frequentie van hun vergaderingen behouden (namelijk 1 ontmoeting om de 

6 weken). De IC hebben in de loop van het jaar 2014 dus 7 keer vergaderd: in januari, maart, 

mei, juni, september, november en december.  

Tijdens deze vergaderingen werd de grondige voorstellingsronde van de Centra, die in 2013 

aangevat werd, dus verlengd. Zo hebben de mutualistische sociale dienst PARTENAMUT, het 

Snijboontje en het CASAF hun bijzondere kenmerken, werklijnen, activiteiten, projecten en de 

evolutie van deze laatste voorgesteld. Deze voorstellingen zijn nog steeds een bevoorrecht 

middel met het oog op uitwisselingen en op de versterking van de banden tussen de centra.  

Voorts hebben we de malaise en moeilijkheden aangesneden die de teams van bepaalde 

centra (SESO, Caritas International, PSC) ten gevolge van het beleid van Fedasil ondervonden 

hebben. De drastische vermindering van de financiering inzake de opvang en huisvesting van 

nieuwkomers heeft zware gevolgen gehad, in het bijzonder op het vlak van de SESO, die 

moeilijke beslissingen heeft moeten nemen en een deel van zijn personeel heeft moeten 

ontslaan. De IC analyseren deze beleidswijziging als de vermoedelijke overgang van de 'hulp 

voor asielzoekers' uit het sociaal beleid naar het binnenlands beleid.  

Aangezien Bernard Vansnick zijn betrekking als coördinator van Brabantia opgezegd heeft 

om loopbaanonderbreking te nemen, hebben de IC besloten de verkiezing van de 

coördinator IC CAW met 3 maand te vervroegen. De coördinator heeft een mandaat van 4 

jaar, bereidt de agenda van de IC voor in samenwerking met de FBMD en zetelt als 

genodigde in het bureau alsook in de RvB van de FdSS-FBMD. Hélène Montluc, de 

coördinatrice van het CASAF, heeft haar kandidatuur ingediend en werd unaniem tot 

coördinatrice van de IC CAW verkozen.  

De evoluties binnen de FdSS-FBMD werden ook binnen de IC meegedeeld en verduidelijkt: 

vertrek van secretaris-generaal Charles Lejeune, die vervangen werd door Céline 

Nieuwenhuys; wijziging van de functie van de coördinatrice van de IC, Betty Nicaise staat 

voortaan in voor de algemene coördinatie van de sectoren (CAW, DJW, OC, CGSA en WCMW) 

en spitst zich op de werkgevende kern toe; aanwerving van de nieuwe coördinatrice IC CAW 

en CGSA, Julie Kesteloot; versterking van de Communicatiecel dankzij de aanwerving van Paul 

Hermant. Het nieuwe organigram van de FdSS-FBMD werd uitgedeeld.  

Dankzij deze nieuwe organisatie kan men dus inspelen op de bereidheid om de 

samenwerkingsverbanden tussen de CGSA en de CAW te versterken. De komst van de 

nieuwe coördinatrice was de gelegenheid om te beginnen na te denken over de rol en 

doeleinden van de IC. Welke projecten kunnen we uitwerken rekening houdend met 

eenieders belemmeringen en beperkingen?  

Gemeenschappelijke IC CAW CGSA werden besteed aan de uitwerking van een beleidsnota 

die men tot de nieuwe regering gericht heeft om de stem van de sector te laten horen en in 

de algemene beleidsverklaring van het Brussels Gewest te laten doorwegen.  

Deze nota bevatte de aanbevelingen en eisen van de sector; enerzijds met betrekking tot de 

sociale en economische beleidsvormen die een rechtstreekse impact op de gebruikers van de 

centra hebben, anderzijds met betrekking tot de financieringswijzen en middelen die aan de 

centra toegekend worden.  

We hebben een vergadering gewijd aan een 'Focus Group' die het FEBI georganiseerd heeft 

om de specifieke noden van de sector inzake opleiding te achterhalen en aldus het 

opleidingenaanbod zo goed mogelijk af te stemmen.  
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Voorts hebben we enkele gasten verwelkomd: 

Stefania Perrini van het Brussels Forum Armoedebestrijding is ons het project ervan in 

verband met sociale innovatie in crisistijden komen voorstellen in het kader van de 

Werelddag van Verzet tegen Armoede van 17 oktober. 

Annette Perdaens van 'La Strada' is de problematiek van de NEOS (niet-erkende 

opvangstructuren) komen voorstellen. Er werd de CAW gevraagd elk opvangtehuis dat nog 

niet in de lijst opgenomen zou zijn, aan de werkgroep over de NEOS te melden en het 

lobbywerk bij de betrokken spelers te ondersteunen.  

Muriel Allart van 'SMES-B' en Vincent Desirotte van VZW Straatverplegers hebben ons het 

'Housing First' project voorgesteld; het betreft de onmiddellijke toegang tot huisvesting voor 

daklozen. Na de voorstelling over de toegang tot huisvesting op de verzadigde 

huurwoningenmarkt volgde er een interessant debat.  

Voorts heeft de FdSS haar leden via de IC geïnformeerd:  

- Voorstelling van de ministers en van de algemene beleidsverklaring van de GGC.  

- Alexia Serré heeft het SySSo-verslag voorgesteld evenals de staat van het denkwerk over de 

interpretatie en exploitatie van de statistische gegevens 

- Naast de plenaire werkgeversvergaderingen worden er vanaf 2015 vergaderingen 

ingevoerd waarin werkgeversaspecten behandeld worden en die specifiek op de 'grote' 

werkgevers gericht zijn. Kwesties in verband met het beheer van grote teams (rechten en 

plichten van de werkgever, wetgeving, vervangingen, arbeidsovereenkomsten...) worden erin 

behandeld.  

- Afdeling 'Sociale actie' van de adviesraad 

Op administratief vlak: 

- Begeleiding van de centra bij de administratieve stappen ten gevolge van de gewijzigde 

praktijken van de administratie betreffende de wekelijkse arbeidsduur die door de GGC 

erkend is; het zogeheten '38u/week dossier'. 

Perspectieven 

2014 was een scharnierjaar dat door diverse veranderingen gekenmerkt is (organigram van 

de FdSS-FBMD, nieuwe sectorale coördinatrice en nieuwe coördinatrice voor de IC). 

Dat jaar werd afgesloten met de planning 2015 van de IC CAW, van de gemeenschappelijke 

IC CAW-CGSA, maar ook met de invoering van nieuwe ruimtes voor ontmoetingen en 

denkwerk tussen de diensten die meer participatie van de maatschappelijk werkers aan de 

sectorale dynamiek beogen.  

Begin 2015 worden er dus gemeenschappelijke werkgroepen ingevoerd. Deze werkgroepen 

voldoen aan de noden die vastgesteld werden ten gevolge van de uitwisselingen en van het 

denkwerk uit het afgelopen jaar, namelijk:  

 WG 'Politieke interpellatie': het argumentatiewerk van de FBMD met de vaststellingen 

op het terrein aanvullen en communicatietools voor de centra voorstellen. 

Doelstelling: het pleidooi van de sector versterken 

 WG 'Gegevensinzameling': op basis van de coderingspraktijken van de 

maatschappelijk werkers en op basis van de statistische resultaten grondige discussies 

over de praktijk van het maatschappelijk werk voeren (de belangen, het nut van de 

codering...)  
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 WG 'Identiteitskwestie: welke activiteitenindicatoren?': denkwerk verrichten en de 

identiteit van de algemene sociale diensten in vraag stellen  

Doelstelling: de identiteit versterken, evenals het betoog van de sector, die bijzonder 

is omdat hij algemeen is. 

De gemeenschappelijke IC CAW-CGSA worden gesystematiseerd: 4 ontmoetingen zijn reeds 

gepland. Deze ontmoetingen zullen 'thematisch' zijn daar het idee erin bestaat de 

samenwerkingsverbanden tussen de CAW en de CGSA te versterken, en sociale kwesties op 

alternatieve wijze aan te snijden. In 2015 zullen we de 'deprivatisering' van het privéleven in 

het kader van het maatschappelijk werk aansnijden. 

De verschillende ontmoetingen tussen de CAW en de CGSA (werkgroepen en 

gemeenschappelijke IC) zullen plaatsvinden in het 'Théâtre Varia', dat ons in het kader van 

een nieuwe samenwerking met de FdSS-FBMD (die in 2015 uitgewerkt dient te worden) zal 

verwelkomen. 

 

 


