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1. Voorstelling van de antennes
1.1 De sociale dienst van Brabantia, antenne Caritas International
De sociale dienst van Caritas International is een sociale dienst algemeen welzijnswerk en richt zich in
de eerste plaats tot alle vreemdelingen: mensen zonder wettig verblijf, uitgeprocedeerde
asielzoekers, asielaanvragers, erkende vluchtelingen, personen die geregulariseerd werden, nietbegeleide minderjarigen en Belgen in het kader van een gezinshereniging maken deel uit van onze
doelgroep. Ook personen die niet meteen behoren tot deze basisdoelgroep zijn welkom in onze
dienst; zij zullen op dezelfde kwaliteitsvolle manier worden verder geholpen.
De antenne bestaat uit twee diensten: de sociale dienst en de dienst voor niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen (Cel NBMV). Ter kennismaking zijn dit enkele cijfers en gegevens op vlak
van het profiel en de aard van ondersteuning door onze sociale dienst en de dienst NBMV aan beide
doelgroepen. Tegelijk zullen wij in dit rapport de aandacht vestigen op actuele tendenzen en de
uitdagingen voor onze medewerkers op het terrein.
In 2019 behandelde ons team van 16 sociaal assistenten 2260 dossiers.
Het aantal dossiers per activiteit die door onze diensten werden behandeld:
1200
1000

960

800
600

713
496

400
200

64

27

0

1.1.1 De eerstelijnsdienst
Onze permanenties staan open voor al wie een administratieve, psychosociale, juridische of andere
vraag heeft. Dit kan zonder voorafgaande afspraak bij onze sociale dienst of tijdens onze
permanenties bij Punt 32. In eerste instantie wordt de situatie van de persoon verkend; daarna stelt
de sociaal assistent alles in het werk om een passend antwoord te bieden. In 2019 werden op die
wijze 713 dossiers door onze eerstelijnsdienst behandeld.

Publiek
Ons doelpubliek toont geen grote wijzigingen ten opzichte van de voorbije jaren; de meerderheid van
de begunstigden zijn alleenstaande mannen tussen 26 en 45 jaar. De meesten komen spontaan bij
onze diensten terecht, hetzij via mond-tot-mondreclame.
De meest voorkomende hulpvragen en evoluties
Zoals onderstaande grafiek weergeeft, kampt ons doelpubliek vooral met vragen rond juridische,
financiële en administratieve kwesties. Tegelijk stellen wij vast dat de problemen waar onze
begunstigden mee kampen steeds complexer worden, zodat een intensievere opvolging zich steeds
meer opdringt; de meeste personen keren 2 à 3 maal terug na een eerste onderhoud.

Problemen
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Bijkomend zijn wij van mening dat de volgende situaties speciale aandacht vragen:


Het toenemend aantal personen dat zich aanbiedt uit landen van de Europese Unie zoals
Spanje, Italië, Portugal en Griekenland.

Veel Europeanen en personen die op een legale manier in een ander land van de EU verblijven,
migreren naar België omwille van socio-economische redenen. Wanneer zij naar België komen,
kunnen zij gedurende maximum 3 maanden in het land verblijven en moet hun situatie binnen die
tijd worden geregulariseerd. Zij hopen een verblijfsvergunning en een job te bekomen om hier op
legale wijze te kunnen verblijven. De regularisatieprocedure neemt echter heel veel tijd in beslag en
kent zelden een positief resultaat. Daarbij komt dat men een officieel adres nodig heeft om een job
te kunnen vinden; zo niet kunnen werkgevers de persoon niet aanwerven. Deze personen bevinden
zich bijgevolg in een vicieuze cirkel die hen niet toelaat zich te legaliseren, waardoor de meesten
onder hen « mensen zonder papieren of mensen zonder wettig verblijf » worden in België.


Uiterst complexe sociale situaties

Het valt ons op dat de dossiers die wij in onze psychosociale begeleiding behandelen steeds
complexer worden. Naast alle administratieve, financiële, juridische en huisvestingsvragen merken
wij dat steeds meer mensen gebukt gaan onder psychologische problemen, vaak gelinkt aan hun

problemen. Het gros van deze problemen blijft onbeantwoord op vlak van een concrete aanpak door
de verschillende Belgische administraties en instellingen.


De informatisering van de openbare diensten

Ondanks de vele maatregelen die verschillende verenigingen namen, blijft de informatisering een
belangrijke factor voor sociale uitsluiting. Zo blijkt dat wie niet over de nodige kennis of
ondersteunende tools beschikt, er niet in slaagt om binnen de toegelaten periodes zijn of haar
rechten te laten gelden.
Tijdens onze wekelijkse permanenties bij Punt 32 stelden wij vast dat er zich een groeiend aantal
personen bij ons aanbiedt met een statuut van erkend vluchteling in een ander Europees land. Zij
komen naar België op zoek naar betere levensomstandigheden. Daarbij valt op dat er zich hoe langer
hoe meer vrouwen aanbieden, ook al zijn zij nog steeds in de minderheid. Het betreft hier vooral
Eritrese vrouwen.
Eind 2019 startte onze eerstelijnsdienst een samenwerking met « la casa legal ». Dit is een collectief
van vier advocaten dat zich inzet voor een positieve evolutie in de manier waarop het beroep van
advocaat wordt uitgevoerd, via een multidisciplinaire aanpak die meer rekening houdt met de noden
en de realiteit op het terrein. Zo biedt Casa legal naast de meer traditionele diensten van een
advocatenkantoor, al naargelang de noden, bijkomende begeleiding door sociaal assistenten ter
plaatse. Op termijn wordt daar ook psychologische ondersteuning aan toegevoegd en hulp uit andere
disciplines. Wij werken met hen samen op vlak van de psychosociale begeleiding voor ons
doelpubliek. Dit bestaat in hoofdzaak uit personen in de asiel- of regularisatieprocedure.

1.1.2 Familiehereniging
Verschillende sociaal assistenten uit ons team begeleidden in 2019 een groot aantal personen in de
procedure voor familiehereniging. De aanvragen bleven binnenlopen, zodat wij ons bij gebrek aan
eigen middelen genoodzaakt zagen een aantal mensen door te verwijzen naar andere diensten.
Publiek
In 2019 volgde onze dienst 496 aanvragen op, waarvan 162 nieuwe dossiers.
De meest vertegenwoordigde nationaliteiten zijn:
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Begeleiding van de familiehereniging voor niet-begeleide Minderjarige Vluchtelingen tijdens het
herenigingsproces met hun ouders (en broers en zussen)
In 2019 stelden wij een grote stijging vast in het aantal dossiers voor familiehereniging voor nietbegeleide minderjarige vluchtelingen. Wij volgden 35 dossiers voor de hereniging met ouders en
broers/zussen op, waarvan 12 volledig nieuwe dossiers. Voor de overige dossiers werd de nodige
informatie aan de voogden en minderjarigen zelf verstrekt zodat zij samen de procedure konden
opstarten.
De meeste jongeren die bij ons terecht komen naderen de meerderjarigheid, wat betekent dat er
haast geboden is bij het opstarten van de procedure. Om dit proces tot een goed einde te brengen
zijn zowel de voogd, de achtergebleven ouders in het thuisland en de nodige vertalers van cruciaal
belang. De opvolging wordt nog een stuk complexer wanneer de ouders niet langer in het land van
herkomst verblijven of zich moesten verplaatsen vanwege conflicten.
Verdeling per nationaliteit:
Kameroen, 1
Irak, 1

Soedan, 1

Niger, 1
Guinee, 1
Palestina, 1
België, 1
Eritrea, 2

Afghanistan, 12

Somalië, 4

Syrië, 10

Nationaliteiten


Vorming

Gezien de stijgende vraag naar informatie voor een erg gevarieerd publiek, heeft onze dienst
vormingsprogramma’s ontwikkeld, waarvan er in 2019 een zestal werden georganiseerd voor de
professionele en vrijwillige voogden (3 in Brussel, 1 in Namen, 1 in Gent en 1 in Hasselt).


Collectieve sessies

In 2019 organiseerden wij 18 informatiesessies in het Frans, wat op ongeveer 2 sessies per maand
neerkomt. Sommige sessies richtten zich op personen die reeds een statuut van erkend vluchteling of
subsidiair beschermd persoon hadden, andere waren bestemd voor personen met een ander statuut
(geregulariseerd, houder van F-kaart, Belg of Europeaan..).
In totaal bereikten wij op die manier 260 personen.

Belangrijkste hulpvragen en evoluties
 Engere invulling van de voorwaarden voor een visum en verhoogd aantal weigeringen
Wij stelden een verhoogd aantal geweigerde visumaanvragen vast, omwille van de enge en strikte
interpretatie van de eigen wetgeving in de landen van herkomst. Het gaat er dan om dat er tot in het
detail wordt nagegaan of alle bevoegdheden werden gerespecteerd volgens het burgerlijk wetboek.
Deze enge interpretatie houdt geen rekening met het bestaan van de daadwerkelijke banden en leidt
niet langer tot de mogelijkheid om DNA-testen te laten afnemen.
Dit brengt ons er toe om elk document nog meer in detail te onderzoeken en noopt ons tot nog meer
waakzaamheid gedurende het volledige verloop van de procedure, met de onmisbare steun van de
twee juristen van Caritas.


Nieuwe verontrustende wetsontwerpen

Wij volgden de actualiteit op de voet rond een wetsvoorstel dat de voorwaarden voor
familiehereniging zou verstrengen. Eén van de beoogde wijzigingen betrof de verhoging van de
vereiste minimale inkomsten, naast een drastische vermindering van de toegestane termijn
waarbinnen de begunstigden van internationale bescherming hun visumaanvraag kunnen indienen.
Wij namen met realistische argumenten ter verdediging van het behoud van het recht op
familiehereniging deel aan de debatten in de Commissie voor Volksvertegenwoordigers.


De informatisering van de procedures

In de visaprocedure is het gebruik van de online aanvragen vandaag onvermijdelijk. Dit geldt zowel
voor de administratieve stappen als voor het maken van afspraken met de betrokken diensten die
het visum uitreiken.
Onze tussenkomst in die context wordt hoe langer hoe vaker gezocht, omdat een groot aantal van
onze begunstigden de online tools onvoldoende hanteren, of omdat zij geen toegang hebben tot het
internet en dus van dit systeem uitgesloten blijven. Bijkomend zijn een aantal onder hen de taal
onvoldoende machtig, analfabeet of op gevorderde leeftijd. Voor al deze personen geldt dat zij zich
machteloos voelen ten opzichte van de vele technische obstakels. Wij brengen dan ook steeds meer
tijd door met het ondersteunen van zuiver administratieve procedures, die voor een groot aantal
personen niet langer toegankelijk zijn.


RDC: heropening van het “ Maison Schengen” in maart 2019

Eind januari 2018 sloot het toenmalige ‘Maison Schengen’ te Kinshasa haar deuren vanwege de
complexe diplomatieke relaties tussen België en de RDC. Wat volgde was een totale blokkering van
aIle visumaanvragen vanuit Congo. Vanaf augustus 2018 ontving enkel de Belgische ambassade te
Kinshasa nog enkele visumaanvragen.
In maart 2019 heropende het ‘Maison Schengen’ haar deuren onder een nieuwe naam: ‘le Centre
Européen des Visas’. De wachttijd om er een afspraak te krijgen bedraagt ongeveer 2 maanden.



Miles4Migrants

In de loop van 2019 zetten wij ons partnerschap met de Amerikaanse vereniging Miles4Migrants
verder. Hun opzet is om « frequent flyer miles » te verzamelen bij vrijgevige donateurs en die ter
beschikking te stellen van vluchtelingenfamilies die zich in een kwetsbare positie bevinden. Dankzij
dit project konden 27 families, hetzij 65 personen, voorzien worden van vliegtickets.


Na aankomst

Ondanks het feit dat familieleden hier legaal en met een geldig visum aankwamen, merken wij dat er
in sommige gemeenten problemen ontstaan om hen in te schrijven. Documenten van de burgerlijke
stand die door de Dienst Vreemdelingenzaken erkend werden, worden soms door een gemeente
geweigerd, die de personen dan inschrijven als ‘niet verwant’. Wij zien ons genoodzaakt om onze
inspanningen op dat gebied te vergroten en telkens opnieuw mee op zoek te gaan naar een
oplossing.
Een bijkomend aspect dat aandacht vraagt is dat het samenleven na lange periodes van scheiding
soms moeizaam verloopt en niet altijd beantwoordt aan de verwachtingen. Ook hier komt onze
dienst in actie wanneer nodig, meer bepaald door een luisterend oor te bieden of waar nodig
stappen te ondernemen, zoals een familiale bemiddeling.
In het kader van het hierna beschreven ALD-project konden wij rekenen op de steun van voltijdse
collega’s voor de opvolging van de families.

1.1.3 Het “ALD-project” « ANCRAGE LOCAL EN PASSANT PAR LE LOGEMENT DURABLE »
Het ALD-project « ANCRAGE LOCAL EN PASSANT PAR LE LOGEMENT DURABLE », werd ook dit jaar
verdergezet, dankzij de steun van het Cabinet van Madame Céline Frémault, Brusselse
Gewestminister van Leefmilieu, Energie en Huisvesting.
Dit project richt zich op personen die recent het recht op familiehereniging kregen via de interne
diensten van de CAW Brabantia, en voorziet meer bepaald het volgende:







Actoren die betrokken zijn bij thema’s rond huisvesting nauwer in contact brengen met ons
doelpubliek, wanneer zij toegang zoeken tot de sector huisvesting en immobiliënkantoren
die specifieker aangepast zijn aan hun noden,
De gebruikers begeleiden tijdens de verschillende administratieve procedures die voorafgaan
aan de familiehereniging en bij alle stappen na het bekomen van dit recht,
Een nabijheid verzekeren die het midden houdt tussen een gepersonaliseerde opvang in
onze lokalen en een begeleiding op maat op het terrein,
De veerkracht en het sociale kapitaal van onze begunstigden versterken in functie van een
grotere sociale autonomie,
De begunstigden ondersteunen bij het ontplooien van eigen netwerken voor de sociale
verankering.

Om deze objectieven te realiseren hebben wij een systeem ontwikkeld met wekelijkse sociale
permanenties, zodat de begunstigden zowel direct als fysiek contact behouden met hun
referentiecoach. Tijdens deze sociale permanenties wordt een analyse gemaakt van de noden van
elke bezoeker, waarna een aangepast begeleidingsplan en de nodige opvolging worden vastgelegd.
Naast de sociale permanenties zorgden wij ook voor begeleidingen op het terrein om de
verschillende administratieve procedures mee in goede banen te leiden op basis van de individuele
noden.
Wij konden op die manier 27 families begeleiden uit alle continenten, wat neerkomt op 123
personen die hulp kregen op vlak van:
 Inschrijving in één van de Brusselse gemeentes en aanvragen van verblijfsdocumenten,
 Indienen aanvragen maatschappelijke hulp bij één van de Brusselse OCMW ’s,
 Inschrijving bij een van de ziekenfondsen,
 Inschrijving van kinderen in een OKAN- klas of voor de wettelijk verplichte scholing,
 Inschrijving van volwassenen bij de voorgestelde integratietrajecten,
 Inschrijving bij Actiris,
 Inschrijving bij sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren,
 Gebruik van e-banking en e-loketten (irisbox, MinFin, enz.),
 Indienen van de aanvragen voor steun bij huisvesting bij Brussels-Logement.

1.1.4 Begeleiding bij vrijwillige terugkeer
Sinds 1984 werkt de sociale dienst samen met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) om
migranten die dit wensen te ondersteunen bij de terugkeer naar hun land van herkomst. Het
vrijwillige aspect is hierbij fundamenteel. In geen geval wordt er geprobeerd om via die dienst
mensen te overtuigen tot die beslissing.
Het basisprogramma dat de Belgische Staat via IOM voorziet, bestaat erin migranten hulp te bieden
bij de voorbereiding van hun terugkeer door het vliegticket of de busreis te bekostigen. In sommige
gevallen is er tegelijk “re-integratiesteun” mogelijk: deze voorziet dat migranten die aan bepaalde
voorwaarden voldoen een bijkomende ondersteuning krijgen. Dit wordt gerealiseerd in
samenwerking met Caritas en IOM.
Het publiek en de meest voorkomende hulpvragen
Er werden 960 REAB dossiers door onze diensten behandeld in 2019, waarvan 951 nieuwe en 9 nog
actieve dossiers uit 2018. In 627 van deze 960 dossiers vond ook een vertrek plaats, wat neerkomt op
65%. De overige 35% annuleerde de terugkeer en dit omwille van verschillende redenen:
besluiteloosheid, ontbrekende documenten, psychosociale toestand, enz. Wij stellen een groei vast
van het aantal dossiers dat geannuleerd werd: van 20% in 2018 naar 35 % in 2019. Dit fenomeen laat
zich vooral verklaren door de annulering van de aanvragen voor dossiers die de afgelopen 5 jaar
binnen dit programma reeds deel uitmaakten van een terugkeer (8% waaronder vooral Roemenen,
Brazilianen en Oekraïners).

Het typeprofiel (>70%) van wie een vrijwillige terugkeer aanvraagt, is dat van een jonge
alleenstaande man tussen 20 en 40 jaar die in België aankwam in de hoop hier werk te vinden. De
meerderheid van hen vroeg nooit asiel aan in België of zette nooit een procedure in gang voor een
legaal verblijf in België.
De top 10 van nationaliteiten:
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In vergelijking met 2018 verdienen volgende evoluties onze aandacht:
-

De sterke stijging van het aantal Brazilianen (van 250 naar 356) en Roemenen (van 19 naar
246)
De Colombianen, Peruvianen en Soedanezen verschijnen voor het eerst in de top 10
Het aantal Oekraïners (van 176 naar 151) en Georgiërs (van 93 naar 8) blijft dalen.

Deze zichtbare veranderingen zijn te wijten aan verschillende oorzaken:
-

In akkoord met het terugkeerloket van Fedasil en om onze samenwerking te optimaliseren
hebben wij alle aanvragen voor een terugkeer naar Roemenië voor onze rekening genomen.
Dit akkoord ligt aan de basis van de flinke stijging van het aantal Roemeense kandidaten voor
vrijwillige terugkeer.

-

De verontrustende sociaal-politieke situatie in Colombia heeft heel wat Colombianen ertoe
aangezet om andere landen op te zoeken, waaronder België. Aangezien sommigen onder
hen geen legaal verblijf verkregen in België, leidde dit tot beslissingen om naar Colombia
terug te keren.

-

In 2019 liet de Peruviaanse ambassade weten dat zij bijkomende informatie wenste rond
vrijwillige terugkeer, zodat zij die konden verspreiden onder het Peruviaanse publiek in een
illegale situatie op Belgisch grondgebied. Die aanpak van de ambassade van Peru zou aan de
grondslag kunnen liggen van het hoge aantal Peruvianen dat nu in de top 10 van de
nationaliteiten verscheen.

Ter herinnering: het REAB programma functioneert op basis van categorieën die bepalen welke
ondersteuning mogelijk is voor elke vrijwillige terugkeer. De meerderheid van de personen die wij in
2019 ontmoetten vielen onder categorie c.
Categorie A: Personen met een lopende procedure voor
asielaanvraag (termijn van het bevel om het grondgebied
te verlaten inbegrepen)

REAB Categorie
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Categorie C

Categorie B: Personen met een weigering van de
asielaanvraag of met een lopende aanvraag voor aan ander
soort verblijfsvergunning (altijd B indien het geen A of C
betreft) zoals in het geval van een regularisatieaanvraag.
Categorie C: Personen die nooit eerder een aanvraag
indienden tot wettig verblijf

Partnerschap met de Cel Re-integratie van Caritas International
Binnen deze materie werken de assistenten van onze sociale dienst nauw samen met de Cel ReIntegratie van Caritas International. Naast het REAB-programma begeleidt Caritas personen bij hun
re-integratieproces wanneer zij terugkeren naar hun land van herkomst. Er wordt een individuele,
aangepaste begeleiding voorzien in het land van herkomst en een financiële ondersteuning
gedurende verschillende maanden. De uitvoering van deze re-integratieprojecten gebeurt in
samenwerking met lokale partners. Algemeen gesproken kunnen enkel personen uit landen met een
visumplicht, die in België een procedure indienden, hier aanspraak op maken. Maar er zijn
uitzonderingen mogelijk in geval de kwetsbaarheid van de personen dit vraagt, zelfs wanneer deze
niet beantwoorden aan de voorgaande criteria.
In 2019 stuurde de sociale dienst 140 dossiers door naar de cel re-integratie van Caritas
International. Van deze dossiers kwam het in 124 gevallen tot een vertrek, werden er 8 dossiers
geannuleerd en zijn er voor 8 dossiers personen in afwachting van een vertrek.
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1.1.5 Ondersteuning van de Sociaal Assistenten
Training, supervisie en intervisie
De medewerkers namen deel aan vormingen op maat rond thema’s als vrouwen en geweld, de
kwetsbaarheid van vrouwelijke vluchtelingen, digitale geletterdheid en inclusie, institutionele eerste
hulp en vreemdelingerecht. Naast deze vormingen werd er voor supervisie beroep gedaan op
externe organismen en gespecialiseerde experts. Tegelijk namen de sociaal assistenten op
regelmatige basis deel aan permanente vorming rond juridische thema’s, zowel intern als extern.
De verantwoordelijke vorming van CAP Brabantia organiseerde intervisiesessies voor de
eerstelijnsmedewerkers en de voogden. Om de twee maand kwamen in totaal 33 medewerkers
bijeen om best practices uit te wisselen op multidisciplinaire basis. De intervisies resulteerden in een
aantal bijkomende maatregelen en tools op vlak van het werkkader en het algemeen welzijn van de
medewerkers. Daarnaast werd in de intervisies in gemeenschappelijk overleg dieper ingegaan op
structurele of organisatorische vragen en de gewenste oriënteringen. Veel aandacht ging daarbij naar
bijkomende noden aan ondersteuning voor zowel medewerkers als projecten. Voor Brabantia
betekende dit niet enkel de kapitalisatie van de aanwezige kennis en competenties, maar ook het
bestendigen van een steeds bredere, coherente, transversale en holistische benadering van de hulp
aan kwetsbare personen en hun steeds complexere hulpvragen.

1.1.6. Bezoek in de gesloten centra
Samen met enkele andere organisaties hebben wij de toestemming om wekelijks op bezoek te gaan
in de gesloten centra in België. 3 sociale assistenten van onze dienst bezochten zo in 2019 wekelijks
het repatriëringscentrum 127bis te Steenokkerzeel. Tijdens de eerste helft van het jaar dienden twee
vleugels voor alleenstaande mannen. De politie gebruikte een derde vleugel in het kader van acties
tegen migranten in transit. De tweede helft van het jaar was dit niet langer het geval en stond die
derde vleugel opnieuw klaar voor gebruik. Een vierde vleugel is indien nodig ook beschikbaar.
Sinds september 2019 brengen wij ook wekelijks een bezoek aan het gesloten centrum in Holsbeek,
dat openging tijdens de zomer voor alleenstaande vrouwen. In het centrum is er een capaciteit van
56 bedden, waarvan er momenteel ongeveer de helft effectief in gebruik is.
Tijdens deze bezoeken bestaat onze opdracht uit:
- Het bieden van een luisterend oor aan de migrant in detentie
- Het informeren over rechten en eventuele juridische mogelijkheden
- Het monitoren van de algemene omstandigheden in de detentiecentra
De personen die in een gesloten centrum zitten, worden van hun vrijheid beroofd omwille van
administratieve redenen, m.a.w. omdat zij niet over de correcte verblijfsdocumenten beschikken om
op het grondgebied te verblijven. Wij zien vooral mensen die uitgeprocedeerd zijn, mensen die
onwettig op het grondgebied verblijven, mensen die aan de grens niet voldoen aan de
binnenkomstvoorwaarden of mensen die in transit zijn naar een ander land.

Onze sociaal assistenten hebben één of meerdere keren gepraat met 80 mannen in het gesloten
centrum 127bis te Steenokkerzeel en één of meerdere keren met 15 vrouwen in het gesloten
centrum van Holsbeek.
Tijdens de bezoeken in het repatriëringscentrum zagen we nog steeds een groot aantal personen uit
Eritrea. Zij hebben vaak vingerafdrukken in een ander Europees land en worden dan op basis van de
Dublinconventie naar dat land overgebracht.
Daarnaast zien we ook nog regelmatig mensen uit Maghreb-landen. Hoewel zij in de meeste gevallen
moeten terugkeren naar hun land van herkomst, zien we ook hier personen voor wie een andere
lidstaat van de Europese gemeenschap verantwoordelijk is, in het kader van de Dublinconventie.
Samenwerking: Transitgroep
Samen met de bezoekers van andere organisaties maken wij deel uit van de transitgroep. Dit is een
steunplatform voor alle bezoekers van gesloten centra. Zo hopen wij de krachten te bundelen. Elk
jaar volgt de transitgroep specifieke aandachtspunten op en in 2019 stond de kwetsbaarheid van
personen in detentie centraal. Dit rapport was tegelijk de aanleiding voor een conferentie in
december 2019, met als focus een bredere kijk op dit thema dat de terugkeer zoals die op vandaag
georganiseerd wordt, overstijgt.
Problematieken en evoluties
Sinds augustus 2018 werden er opnieuw minderjarige kinderen en hun gezinnen opgesloten in de
gesloten units. Door een arrest van de Raad van State, dat aangaf dat de landingsbaan van de
luchthaven voor te veel lawaaihinder zorgde, werd deze werking in 2019 herroepen. Er zullen
aanpassingen moeten gebeuren vooraleer deze opnieuw in gebruik kunnen worden genomen voor
kinderen.
Na de sluiting van het nationaal administratief centrum voor mensen in transit, dat opgericht werd in
2018 in het repatriëringscentrum 127bis, kwam een oude vleugel in het centrum opnieuw vrij, met
extra plaatsen om mensen op te sluiten.
In de zomer van 2019 opende een volledig nieuw centrum in Holsbeek, enkel voor alleenstaande
vrouwen, wat op zijn beurt zorgde voor 56 extra plaatsen in de gesloten centra.

1.1.7 Sociale dienst voor buitenlandse studenten en stagiaires (S.E.S.E.)
De S.E.S.E of « Service pour Etudiants et Stagiaires Etrangers » is een dienst die zich richt tot
buitenlandse studenten uit zogenaamde ‘ontwikkelingslanden’ met een beperkte verblijfsvergunning
die gelinkt is aan hun studie.
2019 kenmerkt zich vooral door de samenwerking met de sociale kruidenier van Sint-Gillis. De sociaal
assistente werkt niet enkel samen met verschillende diensten van Caritas International, maar ook
met een aantal externe diensten, zoals studentenfoyers, sociale diensten van de universiteiten, enz.

Activiteiten
Wij bieden psychosociale begeleiding, sociale ondersteuning, administratieve hulp en een
programma voor hulp bij terugkeer aan studenten met een project. Waar nodig verwijzen wij door
naar andere organisaties die gespecialiseerd zijn in toekomstgerichte opvang en begeleiding van
studenten.
Naast al het voorgaande biedt S.E.S.E. financiële hulp aan studenten die zich in een kwetsbare
situatie bevinden, op basis van enkele vooraf bepaalde voorwaarden. De dienst beschikt over drie
soorten financiële ondersteuning:




Eenmalige dringende hulp;
Ondersteuning gedurende een volledig academiejaar;
Ondersteuning voor het realiseren van een project in het land van herkomst na de studie.

Wanneer het gaat om een financiële ondersteuning tijdens een volledig academiejaar, wordt niet
enkel de hulpvraag bekeken van studenten die zich persoonlijk bij de sociaal assistent van S.E.S.E.
aanbieden, maar ook van studenten die geholpen worden door sociale diensten van studentenfoyers
voor Buitenlandse Studenten in Brussel, Louvain-la-Neuve, Gembloux, Luik, Charleroi, Bergen en
Aarlen. De vragen om financiële ondersteuning worden dan gebundeld om aan de S.E.S.E.-commissie
te worden voorgelegd. Deze zetelt tweemaal per jaar en telt vijf vrijwillige leden die voor het
volledige academiejaar financiële ondersteuning toekennen aan de geselecteerde studenten.
Tot op vandaag blijft S.E.S.E. lid van het NKO-CNA, de federatie die de onthaalgroepen- en foyers
voor buitenlandse studenten uit het Zuiden groepeert.
In de loop van 2019 lanceerde de S.E.S.E. een samenwerking met de sociale kruidenier ‘Sint-Gillis’ om
studenten in kwetsbare situaties toegang te geven tot hun basisnoden, in functie van hun
maandbudget.
Publiek
S.E.S.E. behandelde 64 dossiers in 2019. In 10 dossiers kende onze dienst reeds de student en 54
dossiers betroffen nieuwe inschrijvingen.
De meeste studenten die zich bij onze dienst aanbieden zijn mannen, maar op vlak van de
statistieken is er het voorgaande jaar een merkbare stijging in het aantal vrouwelijke studenten die
zich bij ons aandienen.
Het meest vertegenwoordigde continent is Afrika: gemiddeld 84%. Aan het hoofd van de landenlijst
staat Kameroen, gevolgd door D.R. Congo.

Hulpvragen
Algemeen gesproken gaat het over buitenlandse studenten die ten laste staan van een garant en die
financiële problemen ondervinden, hetzij omdat hun garant zich in een moeilijke, veranderde situatie
bevindt, of omdat de verblijfspapieren niet tijdig werden verlengd, of vanwege intensieve stages
tijdens het academiejaar en/of de problematische combinatie van een professionele activiteit die
zich niet laat combineren met de studies.
In het academiejaar 2018-2019 kon S.E.S.E. 17 studenten financieel ondersteunen, waarvan 13 als
directe begunstigden van onze dienst (ongeveer 76%).
Naast financiële problemen zien wij tal van andere belangrijke hulpvragen, zoals de zoektocht naar
werk, de toegang tot legaal verblijf (rechten en plichten), huisvesting en terugkeer voor studenten
met een re-integratieproject.
De zoektocht naar werk
Om ervaring te kunnen opdoen of tegemoet te kunnen komen aan de eigen noden zijn steeds meer
studenten op zoek naar werk of vrijwilligerswerk. Onze dienst begeleidt hen hierbij, samen met
enkele interim agentschappen zoals « startpeople ».
Sinds 2019 kan een buitenlandse student op het einde van de studies een aanvraag indienen om het
verblijf te verlengen om een job te zoeken of een eigen bedrijf te starten in België. De voorwaarden
hieraan verbonden volgens richtlijn 2016/801 zijn de volgende:
-

-

Zoeken naar een job of een bedrijf oprichten in lijn met het behaalde diploma,
Een in België erkend diploma behaald hebben tijdens het afgelopen academiejaar,
Bewijzen kunnen voorleggen van een stabiel en voldoende inkomen; het referentie-inkomen
is bepaald op € 8 000 netto, wat neerkomt op het bedrag waarover een student elke maand
moet kunnen beschikken, vermenigvuldigd met 12,
Niet ten laste vallen van de overheid,
De vergoeding van 350€ betalen,
Na 3 maanden verlenging van het verblijf een reële kans tot tewerkstelling of tot creatie van
een eigen bedrijf bewijzen,
De verblijfsvergunning die de verlenging dekt heeft een duur van 12 maanden.

Rechten en plichten
Elk jaar moeten de studenten hun verblijfsvergunning vernieuwen. In 2019 was dit onmogelijk voor
de studenten vanwege vertragingen bij de verlengingen en de nieuwe verblijfsdocumenten (voor
enkelen onder hen kon dit pas in mei 2019) of vanwege weigeringen om deze te hernieuwen. De
weigering had vaak te maken met een sectiewijziging van de student of met onvoldoende financiële
dekking door de garant.

Huisvesting
In de praktijk zien wij een vermeerdering van de aanvragen voor huisvesting. Wij wijzen steeds meer
studenten door naar de verschillende « studentenfoyers » waar wij mee samenwerken. Sinds
september 2019 is S.E.S.E. ook een samenwerking gestart met het Sociaal Verhuurkantoor voor
Studenten / Agence Immobilière Sociale pour Etudiants om studenten die op ons beroep doen beter
te ondersteunen.
Voor 2020 stellen wij ons als doel het netwerk te versterken, in die mate dat wij meer antwoorden
kunnen bieden voor de zoektocht naar studentenjobs en meer algemeen, concrete middelen om de
levenskwaliteit van de buitenlandse studenten in België te verbeteren.
Terugkeer voor studenten met een project
Sinds de lancering van het programma terugkeer voor studenten met een project krijgen wij
aanvragen door studenten die naar hun land van herkomst wensen terug te keren.
Het programma biedt studenten uit ontwikkelingslanden de kans om in hun vaderland een
persoonlijk project te realiseren. Samen met de Cel Re-Integratie van Caritas International kan een
student op het terrein worden begeleid door de partners van Caritas ter plaatse en een financiële
ondersteuning door de S.E.S.E.
Wij begeleiden eveneens studenten in hun zoektocht naar alternatieve subsidies, naast die van de
S.E.S.E. Studenten of oud-studenten die wensen terug te keren voor een project met ons
terugkeerprogramma, hebben ofwel een master of een postdoctoraat. De meerderheid van de
projecten opent werkgelegenheid, maar zorgt niet onmiddellijk voor inkomsten die de personen
toelaten in hun basisnoden te voorzien.
In 2019 ondersteunden wij het project « bestrijding van ondervoeding bij kinderen jonger dan vijf
jaar » van een Congolese student en in november 2019 kregen wij vier aanvragen ter ondersteuning
van terugkeerprojecten in Senegal, Rwanda en D.R. Congo. Zowel het project als de bijhorende
ondersteuning op het terrein raken steeds beter bekend onder de betrokken studenten.

1.2 Dienst Voogden, antenne Caritas International
1.2.1 De voogdij – begeleiding van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV)
Het team voogden bestond in 2019 uit vijf Franstalige en vier Nederlandstalige voogden. In totaal
begeleidden we 155 pupillen, waarvan 91 jongens en 64 meisjes.
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.
De top vijf van landen van herkomst omvat Burundi (24 jongeren) gevolgd door Afghanistan (15
jongeren), Guinée (10 jongeren) en DR Congo (9 jongeren). Daarna volgen Albanië, Eritrea en
Marokko (elk 7 jongeren). 54 van de pupillen die begeleid werden waren jonger dan 12 jaar, 101
waren tussen de 12 en de 17 jaar. De jongste pupillen waren één jaar oud.

1.2.2 Project Helpdesk voor zelfstandige voogden
Sinds januari 2018 bieden de voogden van de cel NBMV vorming en coaching aan Franstalige
zelfstandige voogden, in opdracht van de FOD Justitie.
Het doel van dit project is om aan capaciteitsbuilding te doen voor voogden van niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen, vooral voor diegenen die nog weinig ervaring hebben of die met
specifieke problemen geconfronteerd worden tijdens hun voogdij. Via dit project wordt alle ervaring
en kennis gebundeld, het professionele netwerk uitgebreid en de nodige tools aangereikt. Tegelijk
biedt dit project een unieke kans om ervaringen te delen.
Het project bestaat uit verschillende onderdelen:
1. Helpdesk: Een helpdesk staat telefonisch en per mail ter beschikking van de voogden tijdens
drie wekelijkse permanenties: op maandag van 10u tot 12u, op dinsdag van 17u tot 19u en
op donderdag van 13u tot 15u.
In de loop van 2019 beantwoordden wij op die manier 424 vragen, telefonisch of via mail.
2. Basisvorming voor nieuwe voogden: in juni 2019 organiseerden de voogden van de Cel
NBMV vijf vormingsdagen rond verschillende modules (juridisch, psychosociaal, scholing,
vrijwillige terugkeer, opvang…).
3. Een coaching traject, bestaande uit drie sessies (elk met een duur van ongeveer 2u30) dat
erop gericht is info uit de basisvorming te verdiepen en in de praktijk te brengen. In 2019
realiseerden de voogden van de Cel NBMV zowel op werkdagen als ‘s avonds op die manier
37 coachings.
4. Individuele opvolging: elke voogd die moeilijkheden ondervindt of een complex dossier
opvolgt kan een individueel onderhoud aanvragen met een ervaren voogd van de Cel NBMV
om ondersteund te worden en aangepaste adviezen te krijgen. In 2019 realiseerde het team
van de Cel NBMV op die manier 40 individuele consulten.

5. De permanente vorming: in 2019 organiseerden de voogden van Cel NBMV 15 dagen
vorming (van 9u30 tot 16u30) rond noodzakelijke thema’s voor de opvolging van NBMV door
de voogden (familiehereniging, sociale rechten, verblijfsprocedures, scholing, mensenhandel,
familiale opvang van NBMV…).

1.2.3 Het Project « Xtra MENA »
België wordt in toenemende mate geconfronteerd met jongeren in transit en niet-begeleide
minderjarigen (NBMV) die als doel hebben het Verenigd Koninkrijk zo snel mogelijk te bereiken.
De meerderheid van deze minderjarigen willen in eerste instantie de ondersteuning van de officiële
autoriteiten vermijden en vragen geen internationale bescherming in België. De informatie die deze
niet-begeleide minderjarigen ontvangen tijdens hun migratiereis is in veel gevallen incorrect.
De vier kernwoorden die de essentie van het project en de activiteiten samenvatten zijn:
bewustwording, informatie, training en ondersteuning.
In dit project staan zowel directe informatie aan de doelgroep als het trainen van alle betrokken
actoren centraal.
In de loop van 2019 ontmoetten wij 141 jongeren, waarvan 56% ervoor koos om op een duurzame
manier in het systeem te stappen. Onze doelgroep bestaat vooral uit jongeren uit Eritrea, Soedan en
Ethiopië. Het project wordt gefinancierd door Fedasil van 1/04/2019 tot en met 31/12/2020 en werd
van 15/09/2019 tot en met 31/12/2019 mee gefinancierd door de UNHCR.

Opleidingen in opdracht van de dienst voogdij in samenwerking met DVZ en CGVS
Samen met bureau MINTEH en het CGVS organiseerden wij opleidingen rond de bijzondere
verblijfsprocedure en het verzoek om internationale bescherming voor de doelgroep van vrijwillige
voogden.
In juni en december 2019 organiseerden wij drie vormingen rond het thema verzoek om
internationale bescherming. Bij die vormingen waren in totaal een vijftigtal personen aanwezig.
Voor de opleiding rond de bijzondere verblijfsprocedure werden in het jaar 2019 eveneens drie
opleidingsmomenten voorzien, eveneens met een bereik van een vijftigtal personen.
De aanwezige voogden werd gevraagd na afloop een evaluatiefiche in te vullen en de vormingen
werden voornamelijk positief geëvalueerd. Sterke punten die werden aangehaald waren de
duidelijke uitleg, de interactie, de concrete informatie uit werkervaring en de interessante casussen
ter illustratie doorheen de vorming. Die standaard zal verder worden gehanteerd om vormingen uit
te rollen in 2020.

1.3 L’Entraide de Saint-Gilles, sociale dienst van de wijk
(vzw Parochie-werkzaamheden van Sint-Gillis)
« L’Entraide de Saint-Gilles », onderdeel van de Parochiewerkzaamheden van Sint-Gillis, is een
veelzijdige sociale dienst die elke dag openstaat voor de buurt. Iedereen die dit wenst wordt hartelijk
verwelkomd zonder enige filosofische of religieuze onderscheiding. Iedereen is welkom bij L’Entraide,
op voorwaarde dat men de essentiële samenlevingsregels respecteert die voornamelijk gebaseerd
zijn op het respect voor elke persoon en voor zichzelf.
Het sociale team bestaat uit twee sociaal assistenten, twee opvoeders en een Artikel 60medewerker. Deze is ziek sinds 1 juli 2019. In januari 2020 kregen wij een vervanger. Een tiental
vrijwilligers staat het team bij tijdens de verschillende activiteiten. De dagelijkse sociale permanentie
vindt plaats van maandag tot vrijdag van 08.30u tot 12.00u. Verschillende activiteiten en aanvullende
diensten worden eveneens aangeboden aan de begunstigden.

Activiteiten


Ontvangst

Elke morgen van 8.30 tot 12.00 uur is ons onthaal de hoofdactiviteit van l’Entraide. Iedereen (mits ze
zich houden aan de basisregels van het samenleven) kan komen babbelen, koffie drinken, informeel
met medewerkers of vrijwilligers praten, gezelschapsspelen spelen. Tijdens de winter bieden we
warme soep en een ontbijt voor de gebruikers.
De opkomst is sinds twee jaar stabiel: honderd mensen per dag met een grotere instroom tijdens de
winter. Deze ontvangstruimte en haar activiteiten worden beheerd door de opvoeders, geholpen
door de vrijwilligers en de Artikel 60-medewerker.


De sociale permanentie

De sociale permanenties worden gehouden van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. Ze
worden verzorgd door twee sociaal assistenten die informeren, doorverwijzen, administratieve
ondersteuning en / of psychosociale opvolging bieden. Stagiairs sociaal assistenten komen het team
soms aanvullen aan en versterken.
Dit jaar hebben we op de sociale dienst in totaal 705 dossiers behandeld. We merken op dat het
aantal dossiers is gestegen ten opzichte van vorig jaar toen we 654 dossiers behandelden. Dit is een
lichte stijging van 7,23%.
We verwelkomden 65 verschillende nationaliteiten met een dominante frequentie van Belgen
(33,43%), gevolgd door Marokkanen (27,86%) en Georgiërs (3,54%).
De ondernomen acties hebben vaak te maken met uitkeringen (werkloosheid, leefloon, pensioen,
invaliditeitsuitkering enz.), met geschillen met huiseigenaars, schulden (onbetaalde elektriciteits- en
gasfacturen, huur enz.), familiale problemen (plaatsing van een kind, conflicten tussen ouders, enz.)
De permanenties voor de zoektocht naar huisvesting en werk worden op afspraak georganiseerd,
evenals individuele externe begeleidingen.



Wasserij en sociale vestiaire

Elke dag kunnen de begunstigden van l’Entraide hun kleding afzetten om deze te laten wassen en de
volgende dag weer op te halen. Deze dienst is zeer succesvol.
De sociale vestiaire is ook elke namiddag geopend, op afspraak. Iedereen kan daar gratis de kleding
vinden die hij nodig heeft (binnen de grenzen van de voorraden).


Sinterklaas, maaltijd en kerstontbijt

Ter gelegenheid van het feest van Sinterklaas organiseert l'Entraide elk jaar de komst van de grote
Heilige voor een vijftigtal gelukkige kinderen aan wie een speciale activiteit wordt voorgesteld.
Op het einde van het jaar wordt er een maaltijd georganiseerd voor de gebruikers. Dit jaar vond dit
feest nog plaats in de gebouwen van l'Entraide omdat de grote zaal van het OCMW van Sint-Gillis
niet beschikbaar was. Het was een gezellig moment dat wederom zeer gewaardeerd werd door onze
begunstigden.

Individuele situatie
Dit jaar willen we de situatie beschrijven van een Afrikaanse familie die we hebben geholpen op de
sociale dienst.
Meneer en mevrouw zijn van Congolese afkomst en wonen samen met met hun kinderen van twee
jaar en van drie maanden. Ze zijn al vijf jaar in België. Meneer is student en zit in het laatste jaar van
zijn Master in fiscaal recht. Hij heeft altijd met zijn studentenverblijf gewerkt om zijn gezin te voeden.
Momenteel heeft hij zijn werk verloren en is hij actief op zoek naar een nieuwe job. Geconfronteerd
met deze moeilijke situatie, heeft meneer, zeer bezorgd, beroep gedaan op onze sociale dienst om
hem te helpen.
Na een grondige bestudering van zijn dossier en een volledige analyse van de situatie, hebben we
financiële steun van het Jean Degive-fonds aangevraagd en verkregen, waardoor hij de huur voor een
maand kon betalen. Hij kon ook gebruik maken van een toegang van 6 maanden tot de sociale
kruidenierswinkel (Epi Sint-Gillis).
Gezien zijn motivatie hopen we dat hij aan het einde van zijn studie dankzij zijn diploma een job zal
vinden.

Geïdentificeerde problemen en evoluties
Onze eerste vaststelling is dat tijdens het jaar 2019 de populatie van mensen die naar ons onthaal
komen (voornamelijk daklozen) gelijk blijft ten opzichte van het jaar ervoor: zo’n honderd
mensen/dag. Dit kan enerzijds verklaard worden door het feit dat een ander dagcentrum,
Doucheflux, slechts 3 jaar geleden is opgericht en ook voldoet aan de behoeften van een deel van
ons publiek. Anderzijds door het feit dat er minder buitenlandse migranten in België aankomen die
niet voldoen aan de criteria van asielzoekers.
Onze tweede vaststelling is dat het aantal dossiers van de sociale permanentie licht is gestegen: van
654 naar 705. Dit wordt verklaard door het feit dat de economische en sociale problemen blijven
toenemen.

1.4 Sociale dienst Kuregem (Anderlecht)
1.4.1 Omschrijving
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 of
op afspraak. Ook thuisbezoeken zijn mogelijk.

1.4.2 De activiteiten
Polyvalente sociale permanentie
Tijdens de permanenties worden verschillende soorten hulp aan de mensen aangeboden. Het gaat
van informatie, oriëntatie, administratieve hulp tot begeleiding en materiële interventies 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 twee jaar toegekend en is verlengbaar met 6 maanden 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 en verschillende giften.
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-, dinsdag- woensdag- en donderdagochtend door een
vrijwilliger.
Globale statistieken
In 2019 waren er 417 actieve dossiers. 90% 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.

1.4.3 Terugblik
Hulp bij het zoeken naar werk
Dit jaar hadden we een 30 tal dossiers enkel betreffende het zoeken naar werk. Tijdens de individuele
begeleiding wordt een dossier, een cv, een motivatiebrief en de objectieven op korte en lange termijn
besproken.
Eén maal per week doorzoeken we de sites van de tewerkstellingsdiensten of meer bepaald deze van
Actiris. Gemiddeld slagen we er na drie maanden begeleiding in om een job te vinden. De vraag stijgt,

maar door een gebrek aan tijd zijn we genoodzaakt de begeleidingen te regelen. Het aantal nieuwe
en afgehandelde dossiers zijn gelijklopend en er is een regelmatige doorstroming mogelijk. Wij
denken dat we de begeleiding verder zouden kunnen ontwikkelen door het creëren van een open
space. Dit laat ons dan ook toe om de autonomie van de gebruikers tijdens de begeleiding te
bevorderen en om hen eveneens bekend te maken met de digitale tools.
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
papieren 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

1.4.4 Vooruitzichten
Creëren en operationeel maken van een Open Space met het oog op een OCR Label.
In de continuïteit van de objectieven van de tewerkstellings- en huisvestingspool is het noodzakelijk
om een zekere vorm van autonomie te introduceren. Hiervoor zullen we in de loop van de maand
april over zes computers kunnen beschikken om aan de noden van de gebruikers te kunnen
beantwoorden. Deze zullen vrij gebruikt kunnen worden, maar gecontroleerd volgens de AVG. De
dienst zal enkele namiddagen geopend zijn voor gevorderden, maar ook voor het begeleiden van
beginnelingen om hen vertrouwd te maken met de digitale tools. Deze toegang zal het gemakkelijker
maken om de precaire situaties in verband te brengen met administratieve procedures, die bijna
allemaal toegankelijk zijn via het internet, en zal helpen om de digitale kloof te verkleinen.
Tegelijkertijd werd de dienst gesensibiliseerd voor het bekomen van het label van “openbare internet
ruimte” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit label biedt de opportuniteit om het
internetcircuit te introduceren bij de meest kwetsbaren en te beantwoorden aan onze missie naar
ons publiek. De te ondernemen stappen zijn duidelijk en het is de plicht van onze dienst om ons zo
goed als mogelijk aan te passen aan de toekomstige noden.

1.5 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 verzorgd door 3 sociaal assistentes, die
samen 2,2 voltijdse equivalenten vertegenwoordigen. Een studente van het middelbaar onderwijs
(6de jaar technisch-sociaal) 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 wettig verblijf 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 op te starten.
Globale cijfers
-

-

-

-

Onze dienst heeft in totaal 523 dossiers behandeld (589 in 2018), opgedeeld in 265 nieuwe
dossiers en 258 dossiers opgestart vóór 2019. 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 (51,24%), gevolgd door koppels met kinderen (21,39%) en eenoudergezinnen
(13,68%).
In 2019 ontvingen we mensen van 65 verschillende nationaliteiten. Net als de voorgaande
jaren zijn de Belgen (22,35%) en de Marokkanen (19,41%) het best vertegenwoordigd. De
DRC vervolledigt de top 3 (5,64%).
Onder de begunstigden waarvan we het type logement kennen, heeft de helft zijn of haar
eigen logement (38,06% huur privé; 9,93% huur publiek; 2,13% eigenaar). Ongeveer 15%
leeft op straat. De rest vindt onderdak in een instelling (12,77%), bij een derde partij
(14,42%), in een kraakpand (0,95%) of elders.

Problemen
Dit is de top 5 onder de problematieken: financiële problemen (15,95%), huisvesting (15,42%),
vreemdelingenrecht (12,82%), administratieve vragen (12,10%) en vragen met betrekking tot werk
(9,66%).

Als we de concrete verzoeken in detail bekijken, zien we dat de eerste vraag die aan de
maatschappelijk werkers gesteld wordt, verband houdt met eenmalige onbetaalde facturen of met
schulden. Vaak bestaat het werk uit het onderhandelen met schuldeisers over een minnelijk
afbetalingsplan. Soms is eenmalige financiële bijstand nodig om de situatie op te lossen.
De tweede vraag die de sociale dienst bezig houdt, is de zoektocht naar werk, wat verrassender is. Er
bestaan immers veel gespecialiseerde diensten op dit gebied. Wat beweegt mensen om bij onze
sociale dienst aan te kloppen voor het zoeken naar werk? Meestal houdt het verband met de digitale
kloof. Tegenwoordig is het zoeken naar werk onlosmakelijk verbonden met de
informatietechnologie. Niet alleen voor het schrijven van CV's en sollicitatiebrieven, maar ook voor
het solliciteren bij werkgevers of bij uitzendbureaus. Mensen die naar Actiris gaan en niet met een
computer kunnen werken, voelen zich machteloos. Zelfs als we voor hen een e-mailadres aanmaken,
blijft het moeilijk voor mensen die niet met digitale media kunnen omgaan.
De derde vraag is die van het vinden van huisvesting. Het is een bekend probleem dat het voor
mensen in een armoedesituatie moeilijk is om huisvesting te vinden. De prijzen van appartementen
rijzen de pan uit op de particuliere verhuurmarkt en de toegang tot sociale woningen is moeilijk. Het
vinden van een degelijke woning aan een betaalbare prijs voor mensen met een laag inkomen is zo’n
grote uitdaging geworden dat het belangrijk is om die zoektocht te ondersteunen.
Vervolgens worden de sociaal assistenten regelmatig gecontacteerd door mensen die in een
regularisatieprocedure zitten. De procedures zijn lang en de termijn om een antwoord te krijgen
voor wie in beroep gaat tegen een beslissing lijkt eindeloos (een antwoord laat soms vier jaar op zich
wachten). Tijdens deze periode zijn mensen angstig en willen ze over hun situatie praten, zoeken ze
een luisterend oor en vragen ze informatie over een eventuele datum voor een hoorzitting. Mensen
zonder een wettig verblijf nemen ook contact met ons op met vragen rond humanitaire of medische
regularisatie. Velen vragen ons regelmatig naar de kans op een nieuwe collectieve regularisatie.
We hebben verschillende dossiers kunnen deblokkeren, onder meer door eenmalige financiële
tussenkomsten in de vorm van een sociale lening. We hebben enkele mensen geholpen om in
samenwerking met hun advocaat een beroep in te dienen tegen een beslissing van het OCMW of de
FOD-Personen met een Handicap. Het beroep tegen het OCMW werd gewonnen, het beroep tegen
de FOD is nog steeds in behandeling, waarbij we merken dat onze bemiddeling tussen de persoon en
de advocaat noodzakelijk is. We hebben ook mensen kunnen helpen om een nieuwe, duurzame
huisvesting te verkrijgen of hun woning te kunnen behouden dankzij juridische of financiële hulp. We
hebben ook een klacht tegen een energieleverancier gewonnen met de hulp van de juristen van Infor
GazElek, waardoor deze de persoon een schadevergoeding moet betalen voor de dagen waarin hij
afgesloten was van gas en elektriciteit.

2. Concluderend: onze bevindingen leiden tot meerdere claims
Enkele vaststellingen worden al tientallen jaren herhaald:
Vanuit elke hoek van Brussel weerklinkt dit woord steeds luider en luider: HUISVESTING.
Het zegt dat de huurprijzen blijven stijgen en dat ze steeds grotere delen van de inkomens van
mensen opeisen. Het spreekt ook van onhygiënische leefomstandigheden, de dictatuur van bepaalde
verhuurders, de wachtlijsten die soms oplopen tot 10 jaar, … We vragen om controle op de
huurprijzen en op de kwaliteit van de te huur aangeboden woningen.
Een waarneming wordt steeds zorgwekkender:
Wat in de 21e eeuw onvermijdelijk is geworden: de DIGITALISERING van de dienstverlening.
Zonder computer of e-mailadres worden gezinnen steeds meer bestraft en zijn ze afhankelijk van
sociaal assistenten om een studiebeurs te krijgen, om een job of een dak boven hun hoofd te vinden,
... Dit vaak tijdrovende werk moet gratis worden verstrekt! We vragen een erkenning van dit werk en
ook dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld.
Enkele bevindingen over de SLECHTE DIENSTVERLENING van grote Brusselse gemeenten en klachten
die niet altijd gehoord worden:
Enkele voorbeelden: weggestuurd worden ondanks een ticket dat om 06.00 uur ’s ochtends is
genomen; een vaderschapserkenning die geweigerd wordt ondanks een geldige DNA-test; het niet
erkennen van een huwelijk dat nochtans wordt erkend door het CGVS; alle rechten verliezen bij een
OCMW wegens het ontbreken van een veilige en erkende woonplaats; ... We willen dat de gemeente
beroepsmogelijkheden biedt en een betere bekendheid geeft aan de diensten van de gemeentelijke
bemiddelaar, zo die er is.
Een andere vaststelling betreft een verkeerd begrepen of verborgen kwaad:
Teveel mensen die aan een GEESTELIJKE ZIEKTE lijden, worden alleen gelaten in de grote anonieme
stad en kunnen niet rekenen op de zorg van psychiatrische diensten, die zelf overspoeld zijn en
waarvan er sowieso te weinig zijn. Ze vinden alleen gehoor bij de sociale diensten die noch de
competentie hebben, noch de missie hebben om hen te helpen, waar ze ondanks alles met een open
hart worden ontvangen. We zien de dringende behoefte aan beschikbare psychiatrische diensten.

3. Verslag van de samenwerking Inter-Centres CAW
De IC CAW brengt om de 6 weken de coördinatoren van de CAW-leden van de FBCM bij elkaar. In
2019 heeft de IC CAW in totaal acht keer vergaderd (waaronder de intersectorale ontmoeting CAW CSGA van 12 november met de nieuwe minister Alain Maron, bevoegd voor Welzijnszorg en
Maatschappelijke Actie).
In 2019 hebben twee nieuwe leden de IC CAW vervoegd: de SAB en Eenoudergezinnen ‘thuis. Zo
maken op dit moment 12 Centra voor Welzijnszorg en 4 Diensten voor Justitieel Welzijnswerk deel
uit van de werking van de IC CAW. In welke mate de coördinatoren deelnemen aan dit collectieve
overlegorgaan verschilt van centrum tot centrum en hangt af van de agenda van de vergadering, het
leven en de gebeurtenissen binnen de dienst, de werklast en de mogelijkheid om tijd vrij te maken
om bij te dragen aan de sectorale dynamiek.

De inhoud van de vergaderingen van de IC CAW wordt gekenmerkt door verschillende
discussieniveaus:
 De uitwisseling van informatie over de actualiteit van de Centra, over de teams of de
projecten;
 De uitwisseling van administratieve en werkgeversinformatie;
 De stand van zaken binnen de verschillende werkgroepen die in de sector actief zijn;
 De overdracht van informatie van de FBCM naar haar leden over de actualiteit van de
"sociale gezondheid in Brussel";
 Het overleg tussen de Centra over kwesties die spelen in de sector (maatschappelijk werk,
evolutie van het sociaal beleid, professionele praktijken...).
De agendapunten worden voorgesteld door de coördinatie enerzijds en de leden van de IC
anderzijds. Er wordt hierbij getracht om zoveel mogelijk de prioriteiten van de sector te volgen in
functie van de actualiteit en de vergaderingen hierop af te stemmen. Er worden regelmatig mensen
van buitenaf uitgenodigd op de IC om bijkomend licht te werpen op de zaken waarover we
nadenken.
De Inter-Centra is een bevoorrechte ruimte voor de sector waar de verschillende teams die actief zijn
op het terrein, de FBCM, de administratie, het kabinet, de adviesraad, het welzijns- en
gezondheidsnetwerk in het BHG en andere werkruimtes uit de sector (waaronder de sectorale
werkgroepen zoals de WG OPALE) van gedachten kunnen wisselen.
Er komen verschillende thema’s aan bod. Hieronder vindt u een overzicht van de punten die op de
agenda van onze vergaderingen hebben gestaan en die een weerspiegeling zijn van de onderwerpen
die de IC bezighouden:
- Het nieuws uit de centra: een vast punt op de agenda van de IC CAW; via deze rondvraag krijgen
we een zicht op het leven in elk van de centra: wat is er nieuw?, hoe evolueren projecten?, met
welke problemen worden ze geconfronteerd?, welke partnerschappen hebben ze op touw
gezet?...
- De voorstelling van het project rond de School voor Sociale Transformatie door de
projectverantwoordelijke van het Forum Bruxelles contre les inégalités, dat erop gericht is om
het maatschappelijk werk weer meer slagkracht te geven.
- De aanvragen voor Studietoelagen: de sector heeft haar nota met aanbevelingen voor de FWB
afgewerkt waarin de argumenten worden beschreven die in 2018 tijdens de ontmoeting tussen
de sector en het kabinet/administratie werden voorgesteld.
- De voorstelling van het platform Surviving in Brussels dat daklozen in Brussel op een eenvoudige
manier een overzicht wil geven van waar ze terecht kunnen.
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming is regelmatig aan bod gekomen in de IC CAW.
Daarbij werd verslag uitgebracht over de voortgang van het werk dat de Stuurgroep leverde om
de leden van de FBCM in overeenstemming te brengen met deze nieuwe wetgeving: zo werden
er in 2019 een opleiding en een studiedag over de impact van de AVG op onze professionele
praktijken georganiseerd.
- Het akkoord over fiscale aftrekbaarheid: verschillende diensten hadden moeilijkheden met de
vernieuwing van dit akkoord en de IC heeft de bezorgdheden en verzoeken van de betrokken
diensten samengebracht.
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De verspreiding van werkgeversinformatie: informatie over de rechten en plichten van
werknemers/werkgevers, over de akkoorden in de non-profitsector, arbeidsduurverkorting en
compenserende aanwervingen, Maribel, GECO...: De IC blijft een bevoorrechte ruimte om te
communiceren, informeren, vragen te stellen, al was het maar om zeker te zijn dat alle leden de
informatie goed hebben ontvangen.
De “Co-ontwikkeling” blijft een interessant instrument voor uitwisselingen binnen de IC. In 2019
hebben 2 centra een vraag ingediend, maar door de overvolle agenda’s van de vergaderingen
heeft niet elk centrum van zo’n gezamenlijke ontwikkelingsoefening kunnen genieten.
OPALE, het softwareprogramma voor verzameling van data uit de sector wordt regelmatig
besproken in de IC CAW: de WG OPALE brengt regelmatig verslag uit in de IC (werkgroep belast
met de ontwikkeling, opvolging en reflectie over het gebruik van de gegevens die worden
verzameld door de sector).
De evolutie van de sector blijft een grote bezorgdheid binnen de IC CAW. In 2019 werd verder
nagedacht over de opdrachten van de algemene sociale diensten, over de invoering van 30u
permanenties, over de specificiteit van bepaalde doelgroepen en/of problemen, of over de
middelen die aan de opdrachten worden besteed.
De voorstelling van het Memorandum van de FBCM dat in het kader van de regionale en
federale verkiezingen van 2019 werd opgesteld.
De voorstelling en analyse van de Regionale Beleidsverklaring van de nieuwe regering.
De vergadering met de Administratie: omdat de IC CAW haar banden tussen de Administratie en
de sector wou versterken, nodigde ze tweemaal Saskia Matheessen uit die verbonden is aan de
Directie voor Welzijnszorg. Het is de bedoeling dat dergelijke ontmoetingen in de toekomst op
een meer regelmatige basis zullen plaatsvinden.
De voorbereiding en vergadering, samen met de sector van de CSGA, met het Kabinet van de
nieuwe minister Alain Maron die bevoegd is voor Maatschappelijke Actie en Welzijnszorg.
Het probleem van de digitale inclusie (of de digitale kloof: twee kanten van dezelfde medaille) is
een terugkerend probleem waarrond de IC regelmatig werkt: hierbij worden de opdrachten en
de professionele praktijken van de CAW in vraag gesteld.
De internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober: de IC CAW heeft de
mobilisatie op zich genomen via de verenigingencluster “Rendre visible l’invisible”. In 2019 was
het thema “Grand Bazaar Sociaal-Klimaat”.

Vooruitzichten voor 2020
De IC wil haar participatieruimtes opnieuw bekijken en definiëren. Het idee zou erin bestaan om
specifieke ruimtes te bieden voor de coördinatoren en/of medewerkers, voor de directies of de RvB,
in functie van de thema's en strategische pijlers waarrond wordt gewerkt.
Op die manier wil de IC de werkruimtes en ruimtes voor samenwerking tussen de CAW’s
optimaliseren om:
- Constructieve uitwisselingen tussen de coördinatoren van de CAW’s tot stand te brengen;
- De evoluties van de problemen die op het terrein worden vastgesteld bij de CAW’s
binnenbrengen;
- De sector ondersteunen en versterken door een duidelijk standpunt in te nemen over de
uitdagingen die specifiek zijn voor ons werkveld (micro, meso, macro);
- Een meerwaarde voor het terrein bieden en de speelruimte van de teams vergroten.

4. Annexen
Contactgegevens van CAW Brabantia:
Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Sint-Joost-ten-Noode
Tel : 02/211 10 53
Website : www.brabantia.brussels
E-mail : info@brabantia.brussels

Contactgegevens van de 4 antennes van CAW Brabantia:
- CAW Brabantia vzw, Sociaal Hulpbetoon Sint-Gillis (Pastorale Werken Sint-Gillis), polyvalente
wijkdienst
Kerkstraat 59 te 1060 Sint-Gillis
Tel: 02/541 81 10
E-mail: entraide.koffi@gmail.com
-

CAW Brabantia vzw, sociale dienst Kuregem, polyvalente wijkdienst
Van Lintstraat 77 te 1070 Anderlecht
Tel: 02/523 93 64
E-mail: sdk.ssc@gmail.com

-

CAW Brabantia vzw, sociale dienst van Caritas International, gespecialiseerde dienst
vreemdelingenrecht
Liefdadigheidstraat 43 te 1210 Sint-Joost-ten-Noode
Tel: 02/229 36 11
E-mail: serv.soc.dienst@caritasint.be

-

CAW Brabantia vzw, sociale dienst van Brussel Onthaal- Open Deur, eerstelijns sociale dienst
Taborastraat 6 te 1000 Brussel
Tel: 02/511 81 78
E-mail: as@bapobood.be
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