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ACTIVITEITENVERSLAG 2018

Voorstelling CAW Brabantia
In 1974 werd het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brabantia opgericht om de steeds
toenemende bestaansonzekerheid te bestrijden en sociale begeleiding te bieden aan
wie daar het meest door getroffen wordt. Vandaag groepeert het Centrum vier
organisaties en een dertigtal medewerkers, actief in de regio Brussel-Hoofdstad. Die
antennes zijn Caritas International, Brussel Onthaal Open Deur (BAPO), Kuregem en
Hulpbetoon Sint Gillis. Samen bieden zij een gevarieerd en breed interventiekader,
met het accent op volgende vijf domeinen:
- Verlenen van informatie aan elke hulpvrager;
- Administratieve ondersteuning en begeleiding bij bepaalde administratieve
stappen;
- Bemiddeling en advies;
- Doorverwijzing naar andere sociale diensten of specifieke instanties;
- Psycho-Sociale ondersteuning en luisterbereidheid.

Antenne Caritas International
De antenne Caritas International richt zich in de eerste plaats tot personen van
vreemde afkomst, ongeacht hun administratief statuut: asielaanvragers, erkende
vluchtelingen, geregulariseerde migranten, mensen zonder papieren, afgewezen
asielzoekers en maar ook genaturaliseerde personen. Toch zal wie niet in één van
deze categorieën thuishoort even goed worden ontvangen.
De antenne bestaat uit twee verschillende diensten: de sociale dienst en de dienst
voor niet-begeleide minderjarigen:

1.De algemene sociale dienst: de verschillende activiteiten:
De statistieken geven een beeld van de soort hulpvragen die binnen de dienst
werden behandeld. Gespreid over het ganse jaar 2018 behandelde ons team van 13
sociaal assistenten (11,5 ETP) samen 2388 dossiers.
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1.1. De eerstelijns dienst:
Eender wie een administratieve, psychosociale of andere hulpvraag heeft kan zich
zonder voorafgaande afspraak wenden tot onze permanenties op de hoofdzetel, of
bij punt 32. In eerste instantie zal de sociale assistent de situatie van de betrokkene
grondig onderzoeken, om daarna alles in het werk te stellen voor de formulering van
een passend antwoord. Zo werden er in totaal 718 eerstelijnsdossiers behandeld
door onze dienst, waarvan 644 nieuwe aanvragen en 74 actieve dossiers uit
voorgaande jaren.
Publiek
Het profiel van ons publiek veranderde weinig ten opzichte van vorige jaren. Als
typeprofiel vinden we vooral alleenstaande mannen (66%) tussen 18 en 50 jaar.
Koppels met kinderen vormen 13% van de dossiers en 12% zijn alleenstaande
ouder. Onder onze bezoekers telden we 84 verschillende nationaliteiten, ook
Venezolanen, een groep die vorig jaar niet voorkwam in ons doelpubliek.

Top 10 nationaliteiten
60
50
40
30
20
10
0

49

45

39

38

37

36
28

27

26

22

Problematieken en evoluties
Zoals de grafiek hieronder aantoont betroffen de meeste vragen van ons doelpubliek
problemen rond verblijf, administratie (in brede zin) en huisvesting.
 Wij stelden vast dat het aantal personen uit andere EU-landen zoals Spanje,
Italië, Portugal en Griekenland, toenam. Zij beschikken vaak over verblijfsrecht
in die landen, maar wensen zij daar niet te blijven, omwille van socioeconomische redenen. Zij komen naar België in de hoop hier een
verblijfsvergunning en een baan te krijgen, maar de regularisatieprocedure
neemt heel wat tijd in beslag en geeft zelden een positief resultaat.
 Wat de administratieve problemen betreft, volgden wij heel wat personen op
die in de nasleep van de nieuwe wetgeving rond frauduleuze erkenningen van
kinderen moeilijkheden ondervonden om hun kinderen te laten erkennen.
 Verder constateerden wij dat de informatisering van heel wat diensten voor



meer sociale uitsluiting zorgt; wie de informatica onvoldoende beheerst, slaagt
er vaak niet in om alle rechten op tijd te laten gelden.
Tijdens onze wekelijkse permanenties in Punt 32 ontmoetten we heel wat
NBMV op doortocht naar Groot-Brittannië. Speciaal voor hen legden we de
focus op informatie rond verblijfsmogelijkheden in België, maar stootten
daarbij telkens op een hardnekkig wantrouwen tegenover de
overheidsdiensten. De meesten kozen dan ook voor een leven op straat in
afwachting van hun doorreis naar Engeland.
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1.2. Gezinshereniging
Sinds enkele jaren heeft een deel van het team (3,9 ETP) zich gespecialiseerd in
gezinshereniging. Wij organiseren collectieve infosessies om onze doelgroep over de
modaliteiten van deze procedure in te lichten. In 2018 organiseerden wij zo 19
Franstalige infosessies voor erkende vluchtelingen, subsidiaire beschermde en
geregulariseerde personen, houders van een F-Kaart, Belgen, Europeanen. Op die
manier bereikten wij in totaal 254 personen.
Naast het collectieve aspect organiseren wij ook individuele begeleiding: nazicht
benodigde
documenten,
uitwisselingen
met
diplomatieke
posten/dienst
vreemdelingenzaken, beroep, enz. In totaal werden er 672 dossiers behandeld: 421
nieuwe dossiers, waarvan 35 voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)
en 251 dossiers uit voorgaande jaren.
Om te voldoen aan de stijgende vraag van voogden naar informatie om hun NBMV
te ondersteunen, besloot onze dienst om specifiek voor hen bijkomende vormingen
te organiseren rond dit thema. Zo vonden er 6 vormingen plaats in 2018: 3 in
Brussel, 1 in Namen, 1 in Gent en 1 in Hasselt.

Opvolging van individuele dossiers
De grote meerderheid van de personen die een beroep deden op onze diensten zijn
mannen (66%) tussen 30 en 50 jaar (46%). Hoewel NBMV-dossiers slechts 2%
uitmaken van alle bezoekers, verdienen zij speciale aandacht omwille van de
complexiteit ervan. De meeste NBMV die bij onze dienst aankloppen, staan immers
dicht bij hun meerderjarigheid, zodat er erg veel haast is om de procedure in gang te
zetten. Dit zorgt voor enorme druk en bezorgdheid bij alle betrokkenen, niet het minst
bij de sociale werkers.

Statuten
5%

erkende vluchteling

6%

subsidiaire bescherming

12%

44%

Belg
geregulariseerd

15%

permanent ingezetene
18%

andere

In vergelijking met het voorgaande jaar merken we op vlak van de nationaliteiten
een forse daling van het aantal aanvragen door Guineeërs, (141 in 2017), Syriërs
(119 in 2017) en Congolezen (60 in 2017. Een mogelijke verklaring hiervoor is de
algemene daling van het aantal asielaanvragen door Syriërs en Guineeërs, en de
sluiting van het maison Shengen in Congo.
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Partnerschap met Miles4Migrants
Ons partnerschap met het Amerikaanse Miles4Migrants, dat « frequent flyer miles »
van genereuze schenkers verzamelt ten voordele van kwetsbare families, werd ook
dit jaar verdergezet. Zo konden 19 families aanspraak maken op gratis vluchten, wat
neerkomt op 65 personen.
Problematieken en evoluties


Wij stelden een stijging vast van het aantal visums dat geweigerd werd op
basis van een strikte controle van de lokale wetgeving en het burgerlijk
wetboek van het land van oorsprong.



Veel diplomatieke missies gingen over tot het uitbesteden van het
visumbeheer aan externe diensten. Personen die een visum aanvragen zijn
dus steeds vaker aangewezen op betalende diensten die niet altijd beschikken
over de vereiste kennis om erg complexe dossiers te behandelen. Het enige
voordeel hierbij is dat de wachttijd voor een afspraak om het dossier in te
dienen korter is.



De meeste diplomatieke posten verplichten het gebruik van IT tools: het
visumformulier (Visa-on-Web) en de afsprakenkalender zijn enkel beschikbaar
via online applicaties. Dit geeft problemen voor wie geen informaticakennis bezit
of de gebruikte taal niet machtig is.



Het Maison Schengen te Kinshasa bleef gesloten gedurende verschillende
maanden, vanwege de gespannen diplomatieke situatie met het RDC. Enkel
erkende vluchtelingen en personen met een subsidiaire bescherming konden
een aanvraag indienen via een aangrenzend land, wat voor enorme
complicaties zorgde.



Personen die na een gezinshereniging aanvraag deden voor een inschrijving
op de gemeente, ondervonden steeds meer problemen omdat de plaatselijke
autoriteiten de voorgelegde akten van de burgerlijke stand weigerden te
erkennen. Dit had als gevolg dat zij werden ingeschreven als niet verwant.

1.3. Vrijwillige terugkeer
Sinds 1984 werkt de sociale dienst samen met de Internationale Organisatie voor
Migratie (I.O.M.) om migranten die wensen terug te keren naar hun land van
herkomst te ondersteunen. Het vrijwillige aspect van deze beslissing is hierbij is een
basisvoorwaarde; in geen enkel geval zal de sociale werker de persoon trachten te
overtuigen.
Via het REAB programma krijgt wie dit wil steun voor een terugkeer. Deze bestaat uit
een betaalde vlucht en –onder bepaalde voorwaarden- een hervestigingspremie.

Publiek en evoluties
In de loop van 2018 behandelden wij 771 REAB dossiers: 708 nieuwe dossiers en
63 nog actieve dossiers uit 2017. Bij 613 van deze 771 dossiers vond er ook
effectief een vertrek plaats, wat neerkomt op 80%. De overige 20% betreft personen
die hun terugkeer annuleerden om verschillende redenen: onbeslist, ontbrekende
documenten, psychosociale situatie, enz. Het typeprofiel (>70%) van de aanvrager
van een vrijwillige terugkeer is een alleenstaande jonge man tussen 20 en 40 jaar die
in België terechtkwam in de hoop hier werk te vinden. De meesten startten nooit een
procedure op om in België een verblijfsvergunning te krijgen.
In vergelijking met 2017 zien we in onderstaande tabel met de top 10 nationaliteiten
vooral een forse toename bij de Brazilianen (van 197 naar 250) en een vermindering
bij het aantal Oekraïners (van 353 naar 176). De Georgiërs staan op de derde plaats
met 93 personen ten opzichte van 115 in 2017.
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Het REAB-programma functioneert op basis van categorieën. Deze bepalen welke
ondersteuning mogelijk is voor de persoon na terugkeer. De meerderheid van de
personen die wij in 2018 hierin begeleidden behoort tot de categorie c.
Categorie A: Asielzoekers: Vanaf de overwegingname
van de asielaanvraag tot aan het eind van de procedure

REAB categorie

Categorie B: Personen van wie de aanvraag niet in
overweging werd genomen of die een negatief antwoord
kregen. Personen die niet behoren tot categorie A en C
behoren ook tot categorie B.
Categorie C: Vreemdelingen zonder wettig verblijf;
Personen die nooit een procedure hebben opgestart om
een verblijfsvergunning in België te verkrijgen.
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Partnerschap met de Cel Re-integratie van Caritas International
Voor deze activiteit werken de leden van de sociale dienst nauw samen met de Cel
Re-integratie van Caritas International. Bovenop de begeleiding via het REABprogramma biedt Caritas personen die terugkeerden naar hun land van oorsprong
een bijkomende ondersteuning in hun re-integratieproces. In het land van herkomst
wordt gedurende verschillende maanden een individuele, aangepaste begeleiding
voorzien, naast financiële hulp.
De uitvoering van de re-integratieprojecten gebeurt in samenwerking met lokale
partners. Algemeen gesproken kunnen enkel personen die een procedure opstartten
om een verblijfsvergunning in België te verkrijgen en die niet afkomstig zijn uit een
visumvrij land, hierop aanspraak maken. Toch zijn uitzonderingen op die regel
mogelijk, op basis van kwetsbaarheid, ook wanneer men niet voldoet aan de
opgelegde criteria zoals hierboven beschreven. En 2018 begeleidden wij 206
personen via dit programma.

1.4. Bezoek van migranten in de gesloten centra
De sociale dienst en enkele andere organisaties hebben toegang tot de gesloten
centra van België. Eenmaal per week bezochten twee van onze collega’s in 2018 het
repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel. Het centrum heeft een capaciteit van
ongeveer 140 plaatsen en is ingedeeld in 3 gangen. Twee ervan zijn voorbehouden
aan alleenstaande mannen. Een derde is voorbehouden aan alleenstaande vrouwen,
koppels en gezinnen met meerderjarige kinderen. In de toekomst zal de capaciteit
nog toenemen en zal een vierde gang geopend worden.
Er zijn op dit moment 628 plaatsen, verdeeld over de verschillende gesloten centra.
Via het globale detentiecentraplan wil de regering het aantal plaatsen tegen 2020
optrekken naar 1066 plaatsen.
Bij deze bezoeken bestaat de opdracht uit drie delen:
1) Een luisterend oor bieden aan de gedetineerde
2) Uitleg geven over zijn rechten en eventueel juridische hulp bieden
3) De algemene detentieomstandigheden inspecteren
Mensen die hier opgesloten zijn worden beroofd van hun vrijheid om administratieve
redenen en niet op grond van overtredingen. Het betreft hier hoofdzakelijk personen
die uitgeprocedeerd zijn, mensen die illegaal op het grondgebied verblijven, mensen
die niet voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden of personen die onderweg zijn
naar de UK. Nochtans stellen we ook vast dat er personen vastgehouden worden die
zich nog in hun asielprocedure bevinden.
De sociaal assistenten hebben één of meerdere keren gepraat met 121
gedetineerden in het centrum 127bis van Steenokkerzeel.

De groep personen die moet terugkeren naar het land van herkomst betreft vooral
mensen uit de Maghreb, uit ex-Sovjetstaten of uit Afrikaanse landen. De groep
die moet terugkeren naar een ander Europees land in het kader van de
Dublinconventie betreft vooral mensen die de overtocht per boot deden vanuit Libië
naar Italië en daar bij binnenkomst hun vingerafdrukken nalieten.
Samenwerking: Transitgroep
Onze bezoekers van de gesloten centra van de sociale dienst maken ook deel uit
van de Transitgroep: een steunplatform voor bezoekers van elk centrum, met de
bedoeling hun krachten te bundelen. Elk jaar volgt de Transitgroep specifieke
aandachtspunten op, afhankelijk van de actuele tendensen. In 2018 stond advocacy
rond de detentie van kinderen centraal.
Problematieken en evoluties
Sinds augustus 2018 is het publiek in het repatriëringscentrum 127bis veranderd.
Ten eerste openden in augustus 2018 de gesloten gezinsunits voor families met
minderjarige kinderen. In 2018 werden er 5 families opgesloten. Caritas is partner
van de campagne ‘een kind sluit je niet op PUNT’. Deze campagne roept de regering
op om het opsluiten van kinderen in gesloten centra onmiddellijk te staken.
Vanaf september 2018 veranderde ook het doelpubliek van het
repatriëringscentrum. In 2018 bevonden er zich op het Belgisch grondgebied heel
wat mensen die onderweg zijn naar de UK, transmigranten genoemd. De
staatssecretaris voor asiel en migratie ( de heer Theo Francken) stelde een 9puntenplan voor om transmigratie tegen te gaan, onder andere door extra capaciteit
te creëren voor deze doelgroep in de gesloten centra. Eén van de gangen in 127 bis
werd het nationaal administratief centrum voor transmigratie. De federale politie kan
er de dossiers van de personen onderweg naar de UK administratief afhandelen.
Wanneer er wordt beslist om tot detentie over te gaan, wordt de persoon
overgeplaatst naar één van de twee andere gangen.

1.5 De Dienst voor buitenlandse Studenten en Stagiaires (SESE)
De S.E.S.E. is een dienst die zich richt op buitenlandse studenten uit zogenaamde
‘ontwikkelingslanden’ met een beperkte verblijfsvergunning voor de duur van hun
studie.
SESE wordt beheerd door twee halftijdse sociaal assistenten. Zij werken nauw
samen met de verschillende diensten van Caritas International en met een aantal
externe partners zoals studentenfoyers, sociale diensten van de universiteiten, enz.

De twee sociaal assistenten behandelen aanvragen van studenten die zich
persoonlijk aanmelden bij SESE binnen het partner-netwerk van de sociale diensten
van de Onthaalhuizen voor Buitenlandse Studenten. Deze bevinden zich in Brussel,
Louvain-la-Neuve, Gembloux, Luik, Charleroi, Bergen en Aarlen. Zij verzamelen alle
aanvragen voor financiële hulp en leggen die voor aan de Raad van SESE.
Geselecteerde studenten krijgen financiële ondersteuning gedurende een volledig
academiejaar.
Daarnaast bieden wij de studenten ook psychosociale begeleiding, administratieve
ondersteuning, een terugkeerprogramma met ondersteuning van studenten met een
project in het land van oorsprong, doorverwijzing waar nodig naar meer
gespecialiseerde diensten en toekomstbegeleiding.
Doelgroep
In 2018 werden er 82 dossiers (79 dossiers in 2017) behandeld door SESE; 14
ervan waren al bekend bij onze dienst, 68 dossiers betroffen nieuwe inschrijvingen.
De meeste studenten die zich aanboden zijn mannen (62% tegenover 38%
vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de studenten lag tussen 26 en 45 jaar. Zij
vertegenwoordigen 47% van alle studenten. Daarnaast zien we een niet te
verwaarlozen groep (33%) van studenten tussen 18 en 25 jaar.
Afrika blijft het meest vertegenwoordigde
continent : 89% is afkomstig uit
Subsaharaans Afrika en 2% uit NoordAfrika. Bovenaan de nationaliteitenlijst
staan de Kameroeners (32%), gevolgd
door de Congolezen (21%) en de
Guineeërs (7 %).
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bij de Congolese gemeenschap (RDC):
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Partnerschap met de Cel Re-integratie van Caritas International
Sinds de lancering van het terugkeerprogramma voor studenten met een project,
krijgen wij aanvragen van studenten die naar hun land van oorsprong wensen terug
te keren. Dit programma is erop gericht om studenten uit ontwikkelingslanden na hun
terugkeer te ondersteunen bij de oprichting of realisatie van hun persoonlijk project.
De student kan daarbij rekenen op begeleiding door lokale partners en financiële
steun. Er wordt ook hulp geboden bij het zoeken naar alternatieve subsidies wanneer
het toegekende bedrag ontoereikend is om het project te realiseren.

Partnerschap met l’« Epi St-Gilles »
Ondanks een niet onbelangrijk aantal dossiers, stelden we vast dat onze inbreng
redelijk klein bleef ten opzichte van alle uitdagingen waar studenten mee te maken
krijgen. Daarom gingen wij in 2018 een samenwerking aan met « Epi St-Gilles » om
studenten met een laag inkomen te ondersteunen. Op die manier krijgen studenten
in geldnood toegang tot basisproducten zoals voedingsmiddelen of
hygiëneproducten en dit aan betaalbare prijzen.
Problematieken


Tijdens het academiejaar 2017-2018 konden wij 34 studenten financieel
ondersteunen. Die financiële problemen duiken vaak op wanneer:
- De financiële situatie van de garant achteruit gaat;
- Er vertraging optrad bij de hernieuwing van de verblijfskaart;
- De student niet in staat is om een studentenjob te vinden die te
combineren valt met de studie en/of stage.



Wij merken dat een steeds groter aantal studenten te maken krijgt met
depressie. Dit heeft een grote invloed op hun capaciteiten om hun studie
verder te zetten en een studentenjob te vinden/behouden.



Het jaar 2018 is ook getekend door de laattijdige positieve respons op de
visumaanvraag van een aantal studenten. Zij komen dan pas in België aan
wanneer de inschrijvingen al afgesloten zijn.



Wij tekenden een stijging op in het aantal aanvragen voor huisvesting. In dat
kader konden wij studenten vaak oriënteren naar de verschillende
« studentenhuizen » waar wij mee samenwerken. Die doorverwijzingsoptie is
echter niet langer gegarandeerd sinds de beslissing van de minister voor
ontwikkelingssamenwerking om in de subsidies voor studentenfoyers en –
clubs te snijden.

1.6 Lokale verankering in Brussel via ondersteuning bij huisvestiging
Het project « Lokale Verankering via duurzame huisvesting » is er op gericht
vluchtelingen en subsidiair beschermde personen die via gezinshereniging hun
familie terugvonden, op duurzame wijze te helpen instromen. Het project heeft als
doel om:
- Concrete antwoorden te bieden voor de individuele noden van ons
doelpubliek;
- Operatoren en families sneller de weg te laten vinden naar elkaar;
- De competenties en het sociale kapitaal van ons doelpubliek te versterken;

-

De lokale verankering te ondersteunen

Publiek
In 2017-2018 begeleidden wij 24 families met verschillende kwetsbaarheden. In
54% van de dossiers ging het om koppels met kinderen, vooral van Syrische
nationaliteit (25%). 17% is Guineeër, gevolgd door de Somaliërs (9%).
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Problematieken
Tijdens onze begeleidingen stootten wij op heel wat moeilijkheden van zeer diverse
aard. Toch verdienen twee problematieken speciale aandacht vanwege hun
verregaande complexiteit:


Ondanks een resem aan methodieken en hulpmiddelen die wij tijdens onze
gepersonaliseerde coaching inzetten, blijkt dat een groot deel van onze
begunstigden erg moeizaam de weg vindt naar een graad van autonomie in
de opbouw van hun dagelijkse leven. De coach is hun ijkpunt geworden van
waaruit alle oplossingen moeten komen.



Op vlak van de verschillende diensten en administraties, zien we dat
sommige begunstigden tijdelijk hun rechten wordt ontzegd (ziekenfonds,
kinderbijslag, woonpremie, enz.) vanwege een trage werking en een gebrek
aan samenwerking bij sommige actoren. Dit zorgt voor nog meer precaire
situaties bij de begunstigden.

2. De dienst voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)
In 2018 telt de ploeg 4 Nederlandstalige en 4 Franstalige voogden, wat neerkomt op
8 VTE. Globaal genomen begeleidden de voogden 183 NBMV’s in 2018 (tegenover
ruim 200 in de twee jaren daarvoor).
De voogd heeft een algemene (wettelijke) vertegenwoordigingsbevoegdheid
betreffende de persoon en de goederen van de niet-begeleide minderjarige
vluchteling, met als doel het hoofd te bieden aan de zeer verscheidene situaties die
zich kunnen voordoen.
Doelgroep
In 2018 begeleidden onze voogden 101 jongens en 82 meisjes. 75 jongeren waren
12 jaar of jonger. De jongste NBMV die begeleid werd door een van onze voogden
was een baby van enkele maanden.
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Op vlak van de gevolgde procedures waren er ongeveer evenveel asielaanvragen
(55) als aanvragen voor bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV (56). De overige
jongeren volgden nog andere procedures zoals de Dublin-procedure of een aanvraag
voor vrijwillige terugkeer.
In 2018 beschikten 36 jongeren over geen enkele verblijfstitel. Het ziet er dan ook
naar uit dat zij terug illegaal zullen worden eens ze 18 zijn. Voor 22 jongeren kon wel
onbeperkt verblijfsrecht (B-kaart) worden bekomen.
De meeste minderjarigen (62) worden ten laste genomen in het kader van een
gezinsrelatie of een onthaalgezin (50), of binnen het kader van de jeugdhulp.

Top 10 nationaliteiten 2018
30

25
20
15
aantal

10
5
0

Specifieke activiteiten en projecten


Opleiding en coaching van Franstalige voogden

Eind 2016 ging de NBMV-cel in op de oproep (Ministerie van justitie) voor opleiding
en coaching van Franstalige voogden.
Dit project is erop gericht de capaciteiten van de voogden voor niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen te versterken, vooral voor wie nog niet erg ervaren is of
met moeilijkheden kampt bij het uitvoeren van zijn of haar missie. Dit project brengt
alle opgedane kennis samen met de professionele netwerken, met als doel de beste
praktijken en ervaringen zo breed mogelijk te delen.
Het project is opgedeeld in verschillende deelactiviteiten:
 De helpdesk permanentie: deze helpdesk is voor alle voogden bereikbaar via
telefoon of mail om snel antwoord te bieden op elke vraag die met voogdij te
maken heeft. In 2018 vonden er 3 permanenties per week plaats: op maandag
van 10u tot 12u, op dinsdag van 19u tot 20u en op donderdag van 13u tot
15u.
 Een basisvorming voor nieuwe voogden: in april 2018 organiseerden de
voogden van de NMBV-cel 5 vormingsdagen rond verschillende modules
(juridisch, psychosociaal, schoolopleiding, vrijwillige terugkeer, onthaal…).
 Een coaching traject, bestaande uit 3 sessies (elke sessie duurt 2u30) met
praktijktoepassingen, waarbij dieper wordt ingegaan op informatie uit de
basisvorming. In 2018 verzorgden voogden van de NBMV-cel in totaal 48
coachings.







Individuele ondersteuning: elke voogd die moeilijkheden ondervindt of een
complex dossier opvolgt, kan tijdens een individueel onderhoud met één van
de ervaren voogden van de cel NBMV ondersteuning en advies krijgen. In
2018 ontmoette het team van de cel NBMV zo 36 onafhankelijke voogden op
individuele basis.
Permanente vorming: in 2018 organiseerden de voogden van de NBMV-cel 13
dagen (9u30 tot 16u30) vorming rond essentiële thema’s die in relatie staan
met de opvolging van de voogdij (gezinshereniging, sociale rechten,
verblijfsprocedures…)
Transmigranten NBMV

In februari 2018 sloot Brabantia, antenne Caritas International, zich aan bij de
humanitaire hub rond het Maximiliaanpark, ter ondersteuning van migranten die zich
nog niet bij de autoriteiten hadden gemeld. Deze groep is erg mobiel en mijdt vaak
elk contact met openbare diensten of bestaande organisaties en diensten.
De hub wil zo een « neutrale », vertrouwelijke plek bieden met een gratis aanbod
voor medische, sociale, juridische en administratieve diensten. Die samenwerking en
de expertise van de verschillende actoren zorgden ervoor dat talrijke personen zich
bij de hub aanmeldden en dit aantal bleef stabiel in de tijd.
Toch constateerden wij vanuit de antenne Brabantia Caritas International dat er
ondanks het succes van dit project weinig minderjarigen werden bereikt, mede omdat
de hub niet specifiek aan hun noden is aangepast. Deze minderjarigen zijn bijzonder
kwetsbaar, niet enkel vanwege hun migratieparcours, maar ook omdat zij in België
op veel manieren gevaar lopen.
Het team werknemersvoogden van Brabantia antenne Caritas International boog zich
daarom over de creatie van een project met meer flexibiliteit, dat beter aangepast
zou zijn aan hun noden.
Vanaf mei 2018 lanceerde Mevr. Laurence Bruyneel (coördinatrice van de cel NBMVVoogden) een info- en signalementendienst enkel voor niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen (NBMV) die tot de groep van de transmigranten behoren. In juni
startte het project effectief en werd al snel heel succesvol.
Tot eind 2018 verzekerde het signalemententeam drie permanenties per week en
ontwikkelde de coördinatrice sterke banden met actoren van de eerste lijn. Dagelijks
waren leden van het team ook aanwezig bij de Dienst Vreemdelingzaken om er de
situatie te monitoren en ervoor te zorgen dat NBMV die dat wensten onmiddellijk
werden opgevolgd op vlak van hun asielaanvraag.

Algemeen gesproken komt dit project (dat in 2019 wordt verdergezet) erop neer dat
de rechten van de NMBV worden gerespecteerd en dat er een omkadering komt die
rekening houdt met hun specifieke kwetsbaarheid en hun noden.
Dit zijn enkele significante cijfers:
 Ongeveer 70 aanvragen voor afspraken tussen 01/06/2018 en 31/12/2018
 43 Minderjarigen ontmoet tussen 01/06/2018 en 31/12/2018
 17 Permanenties bij de Dienst Vreemdelingenzaken tussen 26/11/2018 en
31/12/2018
Naast deze cijfers dient ook vermeld dat er talrijke momenten van uitwisseling
plaatsvonden met het Burgerplatform voor steun aan de Vluchtelingen, de dienst
Voogdij, het Platform Kinderen op de vlucht, UNHCR, Fedasil en alle
gouvernementele en niet-gouvernementele actoren die in contact staan met NBMV
transmigranten.

“L'Entraide de Saint-Gilles”, wijk sociale dienst (vzw

Parochiewerkzaamheden van Sint-Gillis)
“L'Entraide de Saint-Gilles”, onderdeel van de parochiewerkzaamheden van SintGillis, is een veelzijdige sociale dienst die elke dag openstaat voor de buurt. Iedereen
die het wil wordt hartelijk verwelkomd zonder enige filosofische of religieuze
connotatie. Iedereen is welkom bij wederzijdse hulp op voorwaarde dat het
essentiële regels van de samenleving respecteert die voornamelijk gebaseerd zijn op
het respect van ieder en van zichzelf.
Het sociale team bestaat uit 3 sociale assistenten, 2 gespecialiseerde opvoeders en
een medewerker onder artikel 60. Een tiental vrijwilligers dragen het team bij in de
verschillende activiteiten. De dagelijkse sociale dienst draait van maandag tot vrijdag
van 08.30 uur tot 12.00 uur. Verschillende activiteiten en gerelateerde diensten
worden ook aangeboden aan begunstigden.
Opgemerkt moet worden dat aan het einde van het jaar het vertrek van een
maatschappelijk assistent ontstond.
Activiteiten:


Ontvangst

Elke morgen van 8.30 tot 12.00 uur is ons welkom de hoofdactiviteit van Entraide.
Iedereen (mits ze zich houden aan de basisregels van het leven in de gemeenschap)
kan komen praten, koffie drinken, informeel met werknemers of vrijwilligers praten,
bordspellen spelen. Tijdens de winter bieden we warme soep en een ontbijt voor de
gebruikers. Honderd mensen bezoeken de ontvangst elke dag.


De sociale permanentie

De sociale permanenties worden gehouden van maandag tot vrijdag van 8:30 tot
12:00 uur. Ze worden aangeboden door twee maatschappelijk assistenten die
informeren, sturen, administratieve ondersteuning bieden en / of psychosociaal
toezicht uitoefenen. Stagiairs voor sociale assistenten vullen soms het team aan en
versterken het.
Huisvestings- en werkgelegenheidspermanenties worden op afspraak in de middag
georganiseerd.


Wasserij en sociale vestiaire

Elke dag, kunnen Begunstigden van de Wederzijdse Hulp hun kleding deponeren om
ze te laten wassen en ze de volgende dag weer op te halen. Deze dienst is zeer
succesvol.
De sociale vestiaire is ook elke middag geopend, op afspraak. Iedereen kan daar de
kleding vinden die hij nodig heeft (binnen de grenzen van de voorraden).



Franse taalcursus (FLE)

Tijdens het schooljaar werken we met een groep van niveau 1 FLE van een tiental
studenten en een groep van FLE-niveau 2 van ongeveer tien studenten, ook 2 keer 2
uur les per groep.
De cursussen zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de deelnemers, maar
we kunnen vaststellen dat we dit jaar veel minder studenten hebben gehad.
Afhankelijk van wat we om ons heen horen, zouden de OCMW's, die steeds
veeleisender worden, vragen meer uren les (minimaal 8 uur) voor diegenen die
sociale bijstand ontvangen. Entraide, tot op heden, kan dit niet garanderen,
studenten zouden overstappen naar andere trainingsdiensten.


Sinterklaas, maaltijd en kerstontbijt

Ter gelegenheid van het feest van Sinterklaas organiseert l'Entraide elk jaar de
komst van de Grote Sint voor vijftig gelukkige kinderen aan wie een speciale activiteit
wordt voorgesteld.
Een maaltijd van het einde van het jaar is georganiseerd voor de gebruikers. Dit jaar
vond deze viering plaats in de gebouwen van l'Entraide omdat de grote zaal van de
OCMW van Sint-Gillis niet beschikbaar was. De deelnemers kregen als geschenk
warme kleren van de gelovigen van de katholieke kerken van Sint-Gillis.

We volgen een persoon sinds de geboorte van hun eerste kind in 2010. Tegenwoordig heeft
ze drie jongens, van wie er één een baby is, en komt ze regelmatig om ons te zien omdat de
gezinssituatie in haar geheel onhandelbaar zou zijn voor haar.
Mevrouws familieproblemen zouden voortkomen uit het feit dat ze geen steun van haar man
zou hebben, noch in de huishoudelijke taken, noch in de opvoeding van haar eerste twee
kinderen (6 jaar en 9 jaar oud) die gezondheidsproblemen hebben, evenals school
problemen.
Voor haar, een deel van het gedrag van haar man plaats haar onder druk, wat spanning
creëert en haar vaak zorgen en angsten geeft.
Administratief gezien verloor mevrouw alles omdat ze Frans is, probeerde te verhuizen naar
Frankrijk en uiteindelijk terugkeerde naar België, zes maanden later. De man kon
ondertussen regulariseren omdat hij Belg is en hij nog niet was afgeschreven. Hij is
momenteel werkloos en op zoek naar een baan.
Om de situatie beter te begrijpen en een antwoord te bieden dat haar zou kunnen helpen,
leiden wij een reeks begeleidingen zoals huisbezoeken, ontmoetingen met haar man, met de
schoolwerkers, ziekenhuizen en medische centra van haar kinderen.

Sociale dienst Kuregem (Anderlecht)
Om onze diverse activiteiten tot een goed einde te brengen beschikken we over een
sociale ploeg bestaande uit 2 voltijdse maatschappelijk werkers en 1 deeltijdse,
alsook een tiental vrijwilligers.
Deze dienst richt zich uitsluitend tot de inwoners van Kuregem, met uitzondering van
personen die de wijk hebben verlaten nadat ze reeds gekend waren op onze dienst.
We volgen hen verder op, indien ze dit wensen. We zijn toegankelijk voor het publiek
van maandag tot donderdag, van 9 tot 11 uur, dinsdag van 13 tot 15 u of op
afspraak. Ook thuisbezoeken zijn mogelijk.
Activiteiten


Polyvalente sociale permanentie

Tijdens de permanenties worden verschillende soorten hulp aan de mensen
aangeboden. Dat gaat van informatie, oriëntatie, administratieve hulp tot begeleiding
en materiële interventie in de vorm van voedsel- of kledinghulp.


Uitdelen van voedselpakketten

Het toekennen van voedselpakketten is altijd gebaseerd op een financieel
onderzoek, waarvan de criteria dit jaar niet werden gewijzigd.
Voedselhulp wordt voor maximum twee jaar toegekend, zodat ook andere
noodlijdenden hier toegang toe kunnen krijgen.
De verdeling wordt ter harte genomen door een ploeg van vier vrijwilligers. De
bevoorrading van onze stock is mogelijk dankzij de voedselbank, FEAD.


De vestiaire

Een vestiaire voor volwassenen en kinderen van 0-14 jaar, ‘la Manne à Linge’, is
twee halve dagen per week open. Een vrijwilligster staat in voor de uitbating ervan.


Onthaal en animatie in de wachtzaal

Er is animatie in de wachtzaal op maandag- en woensdagochtend door een
vrijwilliger en eveneens op dinsdag.
Globale statistieken
In 2018 bedroeg het aantal actieve dossiers 321. 87% van onze gebruikers bevindt
zich in de actieve leeftijd: nl. tussen 18 en 60 jaar.
De drie meest voorkomende nationaliteiten zijn de: Belgische, Marokkaanse en
Guineese.

Nieuwigheden
De sociale ploeg heeft vastgesteld dat de gebruikers zeer moeilijk toegang kunnen
krijgen tot de digitale tools waardoor ze steeds afhankelijker worden van onze dienst.
Doordat de administraties pleiten voor het gebruik van het internet waar onze
gebruikers weinig of geen toegang toe hebben, bestaat ons werk eruit om een band
te creëren tussen de gebruikers en de instanties.
Wij streven er naar om een maximum van de autonomie van onze gebruikers te
behouden. Tijdens onze sociale permanenties worden wij overstelpt door dergelijke
vragen waarvoor digitale tools nodig zijn.
Na overleg zijn wij tot het besluit gekomen dat wij onze hulp het best opsplitsen
vertrekkende van de vaardigheden van onze gebruikers :



individueel en collectief onthaal : wanneer het vereist is in het kader van het
beroepsgeheim zullen de digitale tools individueel gebruikt worden.
“Open Space” : het ter beschikking stellen in alle vrijheid voor diegenen die de
digitale tools met gemak kunnen gebruiken op bepaalde tijdstippen onder
toezicht van een maatschappelijk assistent.

Courante thema's











Studiebeurzen : een account aanmaken, aanvragen indienen, dossiers
opvolgen.... Indienen van dossiers via internet is nuttig daar deze dossiers bij
behandeling voorrang krijgen op de andere dossiers en de gegevens worden
bewaard en bijgewerkt.
Belastingen : een aangifte via internet is nuttig daar de gegevens bewaard
worden en gemakkelijk te raadplegen zijn, de aangiftes zijn dikwijls al vooraf
ingevuld.
De toegang tot de dienst “Minfin” : de mogelijkheid tot het downloaden van
administratieve
documenten
bijvoorbeeld
:
gezinssamenstelling,
kohieruittreksel enz..
Inschrijving en toegang tot een onlineplatform van werkaanbiedingen.
Het beheer van hun accounts : mutualiteit, sociale zekerheid, water,
elektriciteit, gas, telefonie, internet, bank
Raadplegen van sites voor het zoeken naar een woningen
Mailbox raadplegen : beheren van persoonlijke communicatie

Vooruitzichten
Er werd contact gelegd met SEMJA (de dienst houdt zich bezig met werkstraffen en
gemeenschapsdienst) zodat wij over supplementaire hulp zouden kunnen
beschikken voor het onthaal tijdens de permanenties, beheren van de voedselstok
en bedeling van de voedselpakketten.

De sociale dienst - antenne Brussel Onthaal - Open Deur
Brussel Onthaal - Open Deur bevindt zich in het centrum van Brussel en omvat onder
meer een algemene sociale dienst. De sociale dienstverlening wordt behartigd door 3
sociaal assistentes, die samen 2,2 voltijdse equivalenten vertegenwoordigen. Een
studente sociale wetenschappen (secundair onderwijs) heeft gedurende 1 week een
observatiestage gelopen.
Activiteiten
Eerstelijns sociale dienst (individuele gesprekken): luisteren, informatie,
psychosociale hulp, bemiddeling, administratieve en/of juridische bijstand,
doorverwijzing naar meer gespecialiseerde diensten, materiële bijstand, financiële
bijstand.
Onthaal en luisteren: vooraleer ontvangen te worden op de sociale dienst, meldt
men zich aan in de onthaalruimte. Ook buiten de permanenties van de sociale dienst
bieden we hier de mogelijkheid om gehoord te worden, om een eerste advies te
krijgen of eventueel doorverwezen te worden naar een andere dienst. Anderen willen
even op adem komen of een babbeltje slaan met de persoon aan het onthaal zonder
dat er een afspraak volgt op de sociale dienst of zonder dat er sprake is van een
specifieke sociale vraag.
Sociale permanentie in Point 32: Point 32 is een onthaalplek voor mensen in een
precaire situatie, voornamelijk mensen zonder papieren en daklozen. Onze
wekelijkse aanwezigheid in Point 32 stelt ons in staat om een publiek te bereiken dat
niet gemakkelijk toegang vindt tot de sociale dienstverlening. Het werk bestaat erin
mensen te beluisteren, hen in te lichten over mogelijke hulp, informatie te geven over
de bestaande diensten en structuren, de toegang tot het sociale netwerk te
vergemakkelijken of sociale begeleiding in gang te zetten.
Doelgroep
Onze dienst heeft in totaal 589 dossiers behandeld (512 in 2017), opgedeeld in 330
nieuwe dossiers en 259 dossiers opgestart vóór 2018. Anonieme dossiers zijn niet
opgenomen in deze cijfers.
Ons publiek is overwegend mannelijk: 68% mannen, 32% vrouwen.
Van de begunstigden van wie het type huishouden bekend is, is meer dan de helft
alleenstaand (53,78%), gevolgd door koppels met kinderen (19,65%) en
eenoudergezinnen (12,31%).
In 2018 ontvingen we mensen van 69 verschillende nationaliteiten. Net als de
voorgaande jaren zijn de Belgen (22,05%) en de Marokkanen (17,72%) het best
vertegenwoordigd. De DRC vervolledigt de top 3 (4,72%).
Van de vreemdelingen van wie we de administratieve situatie kennen, heeft meer
dan een derde geen verblijfsrecht (34,17%).

Problemen
Dit is de top 5 van de problematieken, goed voor 62,37% van de 4359 prestaties die
in 2018 werden gerealiseerd:
1. 664 interventies (15,23%) betreffende vreemdelingenrecht (tegenover 447 in
2017): De meest voorkomende vragen betreffen een beroepsprocedure bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de toegang tot legaal verblijf en
gezinshereniging.
In geval van gezinshereniging gaat het om de samenstelling van het dossier, het
begrijpen van negatieve beslissingen of informatieverstrekking over de voortgang
van het dossier dat lijkt te blokkeren (meestal worden bestaansmiddelen als
onvoldoende beschouwd).
2. 640 interventies (14,68%) betreffende huisvesting. Wij worden vaak gesolliciteerd
voor het zoeken naar logement, voor vragen betreffende sociale huisvesting en
sociale verhuurkantoren en voor noodhuisvesting.
De vaststellingen met betrekking tot daklozen, met wie we veel contact hebben, zijn
welbekend: slechte geestelijke gezondheid, geweld op straat, angst, diefstal,
beledigingen, alcoholisme en drugs, instabiliteit, ... Ook al gingen sommige van deze
karakteristieken vooraf aan de dakloosheid, worden ze alleen maar versterkt door het
leven op straat. Het wordt zo steeds moeilijker om terug een stabiel leven te gaan
leiden.
3. 591 interventies (13,56%) in verband met financiële problemen: Het gaat in de
eerste plaats om onbetaalde facturen of schulden en overmatige schuldenlast.
Wij onderhandelen vaak een afbetalingsplan, o.a. met gerechtsdeurwaarders,
rekening houdend met het budget van de begunstigden. In andere gevallen verwijzen
we mensen door naar een schuldbemiddelaar, bijvoorbeeld wanneer een collectieve
schuldenregeling vereist is.
Andere interventies houden verband met een gebrek aan financiële middelen. Wij
krijgen financiële hulpvragen, o.a. voor kosten die verband houden met
gezondheidszorg, onderwijs of huisvesting. Af en toe faciliteren we een vrijwillige
terugkeer voor mensen die geen beroep kunnen doen op het IOM, zoals mensen met
een onbeperkt verblijfsstatuut in een ander EU-land, maar die geen werk hebben
gevonden in België. De steun wordt verleend in de vorm van een sociale lening.
4. 459 administratieve vragen in 2018 (10,53%) tegenover 276 in 2017 (7,86%). De
overschakeling naar een volledige digitalisering is één van de oorzaken van deze
toename.
5. 365 interventies (8,37%) binnen het thema werk/opleiding, voornamelijk
gerelateerd aan het zoeken naar werk.

Deze 5 problematieken komen het meest voor tijdens de sociale permanenties in
Point 32:

1. Vreemdelingenrecht: asielprocedure, informatie over de toegang tot legaal
verblijf in België, regularisatieprocedures en soms vrijwillige repatriëring.
2. Werk/opleiding: hoe vind je een baan, arbeidsrecht, toegang tot een
werkvergunning, gelijkwaardigheid van diploma's, opleiding.
3. Familiebanden en sociale banden: eenzaamheid als gevolg van migratie, ver
van huis, ver van zijn/haar land, in moeilijke omstandigheden.
4. Huisvesting: noodhuisvesting of doorverwijzing naar het burgerplatform voor
tijdelijk onderdak bij gezinnen.
5. Gezondheid: lichamelijke gezondheidsproblemen (beschadigde voeten,
doorligwonden, enz.) en hygiëneproblemen.

Vaststellingen en Aanbevelingen van de medewerkers van
BRABANTIA
Op basis van de dagelijkse realiteit en hun gezamenlijke expertise, bundelden de
sociale werkers van Brabantia op 19 september 2018 al hun conclusies en aspiraties,
om deze aan de politieke gezagsdragers te communiceren.

Op vlak van huisvesting
Onze vaststellingen
In Brussel heerst een schrijnend tekort aan huisvesting die aangepast is aan lagere
inkomens en zijn bovendien heel wat woningen niet aangepast aan de bestaande
regelgeving op vlak van voorziene ruimte, isolatie, veiligheid en gezondheidscriteria
De regelgeving voor de toekenning van een huurwaarborg verschilt van OCMW tot
OCMW : in Molenbeek verleent het OCMW een attest ter garantiestelling maar zal
geen de waarborg niet op een geblokkeerde rekening verlenen, daar waar het
OCMW van Sint-Gilles dit wel doet.
De toegang tot een sociale woning is zo goed als onmogelijk. Zelfs binnen de context
van het SIK is de wachttijd te lang.
Wij stellen ook vast dat heel wat eigenaars gericht discrimineren ten opzichte van
bepaalde categorieën van personen zoals begunstigden van sociale bijstand van een
OCMW, éénoudergezinnen, personen van niet-Belgische afkomst.
Bovendien zijn heel wat eigenaars weigerachtig om de huurwaarborg op een
geblokkeerde rekening te laten zetten, zoals is vereist bij wet en stellen ook een
stijging van het aantal huisjesmelkers vast.
Voor personen in procedure van gezinshereniging is de zoektocht naar geschikte
“grote” woning zeer moeilijk.
De toegang tot opvangtehuizen voor personen zonder inkomen is onbestaande.
Er is een dringende nood aan meer plaatsen voor daklozen en dit niet enkel in de
periode januari-maart

Onze aanbevelingen
1. Voldoende middelen voorzien om huurprijzen, kwaliteit van de huisvesting en
discriminatie op de huurmarkt te controleren.
2. Dringende nood aan meer en betere toegang tot sociale huisvesting en
renovatie alsook een uniforme reglementering binnen de Brusselse OCMW ’s.
3. De immobiliënmarkt socialiseren en eigendom meer toegankelijk maken.
alsook de wet op leegstand beter toepassen. Eigenaars beter sensibiliseren
voor het verhuren van eigendommen via een SIK /SVK.

4. Betere structureel ondersteunen van burgerinitiatieven zoals samen huren,
transithuizen met mogelijkheid tot domiciliering, intergenerationeel wonen,
maar ook uitbreiding van crisiswoningen voor families en het vergemakkelijken
van conventies voor tijdelijke bezetting.
5. Meer politieke wil om in te zetten op de problematiek van dakloosheid door
middel van meer preventie en ondersteunen van projecten (zoals Housing
First).
6. Meer soepelheid om de onthaalhuizen toegankelijk te maken voor personen
ongeacht hun financiële of administratieve situatie.
7. Een referentieadres mogelijk maken voor iedereen in een noodsituatie.

Op het vlak van de digitale revolutie
Onze vaststellingen
De openbare diensten breiden hun online administratie steeds meer uit: inschrijving
op de gemeente, studiebeurzen, facturen en afbetalingsplannen, overdracht van de
energiemeters, contacten via ambassades voor familiale hereniging, enz. …
Personen die kwetsbaar zijn omwille van hun leeftijd, gebrek aan opleiding en
middelen, taalachterstand, enz. hebben geen toegang tot deze diensten.
Wij stellen een duidelijk groter wordende kloof vast door de digitalisering !
Er worden tot op heden erg weinig alternatieven geboden voor deze digitale
diensten, noch op het publieke domein of privé.
Er zijn sites die weinig duidelijkheid verschaffen en geen ruimte laten voor specifieke
gevallen.
Algemeen gesproken stellen wij vast dat de informatisering voor talrijke begunstigden
niet enkel de toegang tot diensten vermindert, maar deze ook ingewikkelder maakt
en hen zo blootstelt aan nog grotere kwetsbaarheid.
Onze aanbevelingen
1. Vereenvoudigde procedures aanbieden voor de meest kwetsbaren.
2. In enkele gevallen de mogelijkheid van een procedure op papier te behouden.
3. Op bepaalde diensten, zoals bij de FOD financiën voor de belastingen,
permanenties aanreiken waar het menselijk contact mogelijk blijft.
4. Gratis internetverbinding, of een verlaagd tarief voor bepaalde doelgroepen.

5. Ondersteunen van projecten door de sociale diensten die begeleiding bieden
en/of vorming geven voor het gebruik van digitale diensten.
6. Basisvorming computer/ internet aanbieden in het integratieparcours.

Op het vlak van migratie
Onze vaststellingen
Het aantal personen op weg naar GB neemt zienderogen toe en velen zijn
kwetsbaar: slachtoffers van mensensmokkel, veel Niet-begeleide Minderjarige
vreemdelingen, personen met een trauma of ernstig ziek, families met kleine
kinderen. Deze « transmigranten » worden gecriminaliseerd.
Zij zijn vaak weinig of slecht geïnformeerd en vertrouwen zo goed als niemand, wat
het moeilijk maakt om hen correct te informeren.
De migratiepolitiek volgt de afgelopen jaren een steeds hardere lijn, zoals we ook
vaststellen bij onze bezoeken in het gesloten centrum 127bis waar de transmigranten
systematisch worden opgesloten om nadien terug vrijgelaten te worden, wat een zeer
grote onzekerheid bij hen veroorzaakt.
De gemeentes nemen veel tijd om verblijfskaarten af te leveren en om aan de
geadresseerden de beslissingen van de DVZ te overhandigen (soms tot 1 jaar), wat
hen gedurende deze periode zonder rechten plaatst.
Zelfs bij aankomst via de wettelijke wegen met een correct visa merken we bij
sommige gemeentes moeilijkheden om de gezinsleden in te schrijven.
Documenten die door de DVZ worden erkend worden soms niet aangenomen door
de gemeentes, met als consequentie dat het recht op het kindergeld niet kan worden
geopend. Pas na talrijke tussenkomsten van onze diensten kunnen we dit
deblokkeren.
De medische verslagen opgemaakt door specialisten met het ook op een medische
regularisatie ernstig nemen bij de behandeling van een verzoek
Onze aanbevelingen
1. Ontwikkelen van een humaan migratiebeleid.
2. Regularisatie in sommige gevallen toestaan.
3. Het streven om beslissingen te nemen binnen een redelijke termijn en de
wachttijden om deze beslissingen mee te delen aan de geïnteresseerde te
verminderen.

4. De medische verslagen opgemaakt door specialisten met het ook op een
medische regularisatie ernstig nemen bij de behandeling van een verzoek.

Onze verwachtingen en meer algemene aanbevelingen
Het is onze wens dat verantwoordelijken op elk niveau bezorgd zijn en zorgen voor
systematische opbouw van een humane en solidaire samenleving.
Wij wensen dat het repressieve en stigmatiserende karakter van de benadering van
alle kwetsbare personen wordt stopgezet en dat deze wordt ingeruild voor een
correcte, objectieve en respectvolle informatieverstrekking.
Meer concreet:
Vragen we dat OCMW ’s hun taak meer zien als begeleider en minder als controleur.
Verkorten van de termijnen voor uitspraken (minstens een uitspraak meedelen
binnen de 30 dagen)
Streven naar vereenvoudigde procedures in alle administraties
Meer rekening houden met de complexiteit van de familiale structuren bij het
toekennen van hulp.

Rapport d’activité de la collaboration Inter-centres CAP 2018
L’IC CAP réunit toutes les 6 semaines les coordinateurs des CAP membres de la FdSSB. En 2018, l’IC
CAP se sera réuni 8 fois au total.
Différents axes caractérisent le contenu de ces réunions :
• l’échange d’informations de type administratif et patronal ;
• la transmission d’informations de la FdSSB envers ses membres sur les actualités du « social
santé bruxellois » ;
• l’échange d’informations sur les actualités des Centres, sur les équipes ou les projets ;
• la consultation entre les Centres sur des enjeux de secteur (travail social, évolution des politiques
sociales, pratiques professionnelles…)
L’année 2018 a été particulièrement marquée par le travail d’interpellation des IC CAP et CASG
auprès du Service Allocations et Prêts d’études de la Fédération Wallonie Bruxelles et des Cabinets
Smet, Fremault et Marcourt, au sujet des demandes de bourse d’étude. Les centres ont accompagné
de nombreux ménages dans l’introduction de leur demande de bourse d’étude via la plateforme en
ligne et ont fait le constat de toute une série de difficultés dans la prise en charge et le suivi de ces
dossiers.
Le travail d’interpellation a permis l’organisation d’une rencontre constructive entre le Cabinet
Marcourt, le Cabinet Fremault et des représentants des 2 IC (CAP et CASG) dans laquelle le secteur a
pu présenter une série de recommandations visant à améliorer l’accès et la gestion des demandes de
bourse d’étude : tant au niveau des critères et des conditions d’accès, de la prise en compte de la
fracture numérique, que de la collaboration dans le gestion de ces dossiers entre la DAPE et les
assistants sociaux du secteur qui accompagnent les publics bénéficiaires dans leur demande, jusqu’à
la conception de la plateforme et du formulaire en ligne.
L’IC CAP s’est également penché sur les thématiques suivantes :
-

-

-

-

L’évolution du secteur : l’IC CAP a accueilli un nouveau membre, l’asbl Mentor Escale, et a suivi
le projet de création d’un nouveau CAP au sein de la Ligue des familles, dédié à
l’accompagnement des familles mono-parentales. L’IC a mené une réflexion sur l’évolution du
secteur (qui se diversifie avec la reconnaissance et la création de nouveaux services agréés
comme CAP) et les missions des services sociaux généralistes.
Le programme OPALE : depuis début 2018, les centres utilisent le nouveau programme de
gestion des dossiers et de récolte de données, OPALE. Le programme est fonctionnel et facile
d’utilisation. Le travail de suivi relatif à l’amélioration et au développement du programme
(transfert des données, extraction des données et catégories mobilisées au sein du programme)
a lieu au sein du GT OPALE et est relayé en IC.
Le RGPD : l’IC CAP a participé à une séance d’information sur le nouveau règlement européen de
protection des données à caractère personnel. Un comité de pilotage s’est constitué,
rassemblant des coordinateurs des services sociaux membres de la FdSS-FdSSB, en charge de la
mise en conformité du secteur.
Le montage du projet BREAK dans le cadre de l’appel Co-Create 2018 d’INNOVIRIS. Ce projet de
recherche-action porté par la FdSS et 5 autres partenaires, vise notamment la mise en place
d’une plateforme d’échange de savoirs et d’expérience sur le travail communautaire. L’IC a suivi
l’élaboration du projet et participera potentiellement à cette plateforme en 2019.

