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Laten we eerst het decor schetsen. 2017 werd 
gekenmerkt door een reeks wetswijzigingen 

die beogen het verkrijgen van het verblijfsrecht 
te bemoeilijken. Bekroning was de zogenaamde 
‘Mammoetwet’ van 9 november 2017, die het 
asielrecht grondig heeft gewijzigd. JRS Belgium is 
in het bijzonder bezorgd over enkele maatregelen 
die gericht zijn op het versnellen van de proce-
dures en de beroepsmogelijkheden uitschakelen. 
Zo is de bepaling die het ‘vluchtrisico’ in het geval 
van een vreemdeling definieert zodanig breed 
dat ze toelaat nagenoeg elke persoon die een 
bevel kreeg het grondgebied te verlaten in 
detentie te plaatsen en te houden, te begin-
nen bij de asielzoeker. De draagwijdte van deze 
juridische vernieuwing kan slechts begrepen 
worden door ze te laten aansluiten bij het mas-
terplan van de regering-Michel, dat de bedoeling 
heeft uiteindelijk de capaciteit van de gesloten 
centra te verdubbelen… Onze bezoekers van 
de gesloten centra, zowel de geaccrediteerde 
als de vriendschappelijke, zullen alleszins niet 
zonder werk zitten de komende jaren. 

In december probeerde de regering een wets-
ontwerp over huiszoekingen door te drukken. 
Daardoor  zou men migranten kunnen opspo-
ren in hun verblijfplaats, inbegrepen die van 
derden. Overal riep dit initiatief substantieel 
verzet op en in verschillende gemeenteraden 
werd erover gedebatteerd. Men riep op om 
moties goed te keuren die aan de kaak zouden 
stellen dat men zijn toevlucht neemt tot een 
strafrechtelijke procedure om een eenvoudige 
maatregel van migratiepolitie te regelen – wat 
men als ongrondwettelijk beschouwt – en om 
zich een ‘gastvrije gemeente’ te noemen. 

De breed gedeelde emotie opgewekt door 
deze opeenvolgende maatregelen heeft zon-
der twijfel te maken met het succes van het 
Burgerplatform van het Maximiliaanpark. Dit 
initiatief ontstond in 2015 tijdens de fameuze 
‘opvangcrisis’. Het verzachtte de weigering van 
de overheid om opvang en oriëntering te bieden 
aan enkele honderden migranten die koste wat 
het kost het Verenigd Koninkrijk wilden bereiken 
en dus voor de overgrote meerderheid ook geen 
asielaanvraag wilden indienen in ons land. Dit 
burgerinitiatief telde eind 2017 bijna 35.000 
leden, van wie ongeveer tien procent dagelijks 
één of meerdere migranten, voornamelijk uit 
Soedan, Ethiopië en Eritrea, opvangt. 

HET JAAR 2017 IN ENKELE PENSEELSTREKEN

JRS BELGIUM

In dit nogal gespannen klimaat heeft JRS Belgium 
voor het eerst een advocacy officer in dienst 
genomen. Zijn missie is het aandacht te hebben 
voor de moeilijkheden die we tegenkomen op 
het vlak van detentie of bij de ontvangst van 
uitgeprocedeerde migranten en om interpella-
ties van ons team tot bij de verantwoordelijke 
autoriteiten te brengen. Daartoe heeft hij een 
formeel dialoogsysteem opgezet: om de drie 
maanden overlegt hij met de diensten van 
Vreemdelingenzaken die bevoegd zijn ener-
zijds voor de gesloten centra en anderzijds voor 
de terugkeerwoningen. Zo kunnen we hen 
zonder vertraging cruciale aandachtspunten 
voorleggen, eerder dan dat ze deze moeten 
ontdekken op het – willekeurige – ritme van 
de publicatie van onze analyses. 

Ons gastvrijheidsproject is werkelijk uit de 
startblokken geschoten, wat onze partner 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen in maart ook 
bekroonde met de ‘Gastvrije Award 2017’. Met 31 
opgevangen personen en 98 actieve vrijwilligers 
heeft Up Together zich goed ontwikkeld in de 
drie regio’s van het land. Het werd dan ook tijd 
om het een interne structuur te geven die de 
taken van de projectverantwoordelijke wat kan 
verlichten. Dit alles is het werk van een groep 
vrijwilligers die de omkadering van de lokale 
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gastvrijheidsnetwerken op zich heeft genomen 
en van enkele permanente krachten die de 
ruggengraat vormen van de coördinatie van 
Up Together binnen JRS Belgium. 

Ook het project I Get You heeft ons veel bijge-
bracht: na een honderdtal burgerinitiatieven en 
verenigingen te hebben opgespoord, hebben 
we daaruit de beste praktijken gehaald wat 
betreft het vergezellen van migranten en het 
aanleren van de noodzakelijke sociale codes die 
de deur openen voor een goede integratie. In 
het bijzonder hebben we de essentiële plaats 
die vrijwilligers innemen bij zowel publieke als 
privé-initiatieven om migranten te vergezellen, 
in de schijnwerpers gezet. 

Het is dan ook geen toeval dat we van deze 
ontwikkelingen gebruik gemaakt hebben om 
onze visie op vrijwilligerswerk te verdiepen. 
Dit is voor ons veel meer dan een budgettaire 
noodzaak – onze financiële middelen kunnen niet 
tot in het oneindige uitgebreid worden. We zijn er 
op de eerste plaats van overtuigd dat vrijwilligers 
een meerwaarde betekenen, zowel door hun 
aandacht voor de migranten die ze vergezellen, 
als door de reikwijdte en de zichtbaarheid van 
hun getuigenis in de maatschappij. 

JRS BELGIUM

Uit onze deelname aan talrijke debatten blijkt de 
noodzaak om onze reflectie te verdiepen over 
de migratiekwestie in haar geheel. We mogen 
ons niet langer tevreden stellen met te getuigen 
over wat we goed kennen, met name de gesloten 
centra en het vergezellen van uitgeprocedeerde 
migranten in onze gastvrijheidsnetwerken. We 
horen daarenboven positie in te nemen wat 
betreft de legitimiteit van de gedwongen 
terugkeerpolitiek die onze overheid verkon-
digt en wat betreft de hoeksteen van dit beleid, 
de administratieve detentie van asielzoekers 
en uitgeprocedeerde vreemdelingen. Daarom 
hebben we besloten onze voorlopige conclusies 
neer te schrijven in twee werkdocumenten, die 
gepubliceerd zijn op onze site. Daarin schetsen 
we, vertrekkend van onze ervaring op het terrein, 
wat het paradigma van een nieuwe, realistische, 
duurzame en respectvolle  migratiepolitiek zou 
kunnen zijn. Het zal vast niet verrassen dat een 
sleutelelement in deze reflectie de noodzaak is 
om reële alternatieven voor detentie uit te werken.   

Laten we afsluiten door terug te blikken op 
de grote conferentie over de toekomst van 
migratie, die we in november organiseerden 
in het Sint-Michielstheater. Voor een publiek 
van bijna vijfhonderd mensen reflecteerden 
de sprekers op hoog niveau over de toekomst 
en de uitdagingen van migratie. Deze confe-
rentie konden we verwezenlijken dankzij de 
verrijkende samenwerking met de Vereniging 
van oud-leerlingen van het Sint-Michielscolle-
ge, die ons eveneens gesteund heeft bij onze 
eerste fundraisingcampagne naar aanleiding 
van dit evenement.

Baudouin Van Overstraeten
Directeur JRS Belgium
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VOLOP INZETTEN OP BEWUSTMAKING

Voor het uitvoeren van onze opdracht, die erin 
bestaat te begeleiden, te dienen en te verdedigen, 
moeten we dan ook heel wat bewustmakings-
werk doen om de schaduwzones bij het grote 
publiek te verhelderen en om het een andere kijk 
te geven op migranten. Dat is een taak van vitaal 
belang, die volgens ons ook helpt om een weg 
te banen naar een rechtvaardiger migratiebeleid. 

Het team en de vrijwilligers van JRS Belgium 
hebben zich geen moeite bespaard om een 
divers publiek te ontmoeten. Zo traden we 
32 keer op de voorgrond en bereikten daarmee 
in totaal bijna 2000 mensen of viermaal meer 
dan in 2016.  

Migranten waren dikwijls voorpaginanieuws 
in 2017. Maar hoewel er veel over het 

onderwerp wordt gepubliceerd in de media, 
moeten we vaststellen dat het dikwijls slecht 
gekend is door het grote publiek. Toegegeven: 
de materie kan tamelijk taai zijn, meer bepaald 
wegens de juridische aspecten ervan. Maar een 
goed begrip wordt ook vaak bemoeilijkt door 
vooroordelen en angst voor de ander.

◗  Bijna een derde van de ontmoetingen werd 
georganiseerd voor een jong publiek en 
bestond uit voordrachten in scholen, op univer-
siteiten of binnen specifieke netwerken (UCL, 
Collège Saint-Vincent te Zinnik, OLV-College 
te Antwerpen, Jeunesses Scientifiques,…). 

◗  We hebben ons ook tot het verenigings-
leven gericht via een tiental presentaties in 
samenwerking met Orbit, Vivre Ensemble, Liga 
voor de Mensenrechten, I’Touch, Asielzoekers 
Integratie Zemst,… 

◗  Laten we ten slotte speciaal wijzen op drie 
evenementen die veel belangstelling heb-
ben genoten:

Vergadering Up Together in Luik

In cijfers:

◗  In 2017, 32 interventies hebben  
2000 personen getroffen,  
wat 4 keer meer is dan in 2016

L’empreinte de la migration, grote conferentie  
in het Sint-Michielstheater
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SENSIBILISATIE

◗  Het colloquium dat in januari in het federale 
Parlement werd georganiseerd en dat han-
delde over de stand van zaken betreffende 
de administratieve detentie van vreemde-
lingen in België;

◗  De jaarlijkse vormingsdag georganiseerd 
aan de UCL voor priesters en pastoraal as-
sistenten : we getuigden voor meer dan 300 
personen over het thema : ‘In het gevolg van 
Christus, een teken zijn en een teken maken :  
de profetische urgentie’.

◗  En last but not least, de conferentie ‘L’em-
preinte de la migration’ (De voetafdruk 
van de migratie) die op 14 november werd 
georganiseerd door JRS Belgium en de 
oud-leerlingenvereniging van het Sint-Mi-
chielscollege, in samenwerking met het 
Centre Avec en de oudervereniging van 
het college – een conferentie-debat geleid 
door Paul Germain (TV5Monde) dat bijna 
500 mensen bijeenbracht rond sprekers : 
François De Smet (directeur van Myria), Pierre 
Vimont (senior fellow van Carnegie Europe), 
Johan Leman (stichter van de vzw Foyer en 
professor-emeritus van de KULeuven) en 
Claire Rodier (directrice van Gisti-Paris en lid 
van het Euro-Afrikaans netwerk Migreurop).

I GET YOU - HET SAMEN-
LEVEN OPBOUWEN  
EN DE ANGST VOOR  
DE ANDER OVERSTIJGEN

Het door JRS Europe gecoördineerde project 
I Get You bestudeert een reeks burgerinitia- 

tieven in negen Europese landen – waaronder 
België – om vluchtelingen en migranten te 
helpen. Ons onderzoek heeft aangetoond 
welk een belangrijke rol vrijwilligers spelen 
bij de integratie van vluchtelingen. Om 
een appartement te huren, de taal te leren 
en uiteindelijk werk te vinden is de steun van 
iemand die de gewoonten van het land kent, 
van kapitaal belang. Persoonlijke ontmoetingen 
tussen vrijwilligers en vluchtelingen voegen 
daar een onschatbare menselijke dimensie 
aan toe, want het aanknopen van sociale 
contacten is essentieel voor sociale cohesie 
en een harmonisch samenleven.  

Het jaar 2017 was gewijd aan het maken van 
communicatietools op basis van de verkregen 
informatie en getuigenissen: een video, een 
persmededeling en een brochure.  >>>

- Seminarie in de Senaat met  
onze partner Myria.
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SENSIBILISATIE

◗  Een van de mooie vruchten (van het I Get 
You-project) was het maken van een videootje 
waarin de eerste deelnemers aan het project 
Up Together beschrijven hoezeer de ervaring 
van het herbergen van een migrant, en voor 
de migrant van te worden opgevangen in 
een Belgisch gezin, hun kijk op de ander heeft 
gewijzigd. De video is op onze website te zien 
in drie versies (Nederlands, Frans en Engels). Hij 
wordt geregeld als hulpmiddel gebruikt tijdens 
informatiebijeenkomsten over Up Together.

◗  Naar aanleiding van vluchtelingendag heb-
ben we een persmededeling over I Get You 
gepubliceerd en de video voorgesteld. 

◗  De in het Nederlands en het Frans gedrukte 
brochure ‘Het leven van één persoon ver-
anderen’ toont een reeks goede praktijken 
inzake ontmoeting, uitwisseling en belangrijke 
ervaringen voor gastvrijheid en integratie. 
Ze bevat ook verscheidene aanbevelingen 
en leidraden, zoals:  

  •  vrijwilligersinitiatieven vullen het netwerk 
van bestaande structuren aan

 •  de vluchtelingen worden geselecteerd door 
een professionele organisatie

 •  de rol van de vrijwilligers wordt duidelijk 
uiteengezet in het kader van een gedragscode

 •  de selectie, de vorming en de begeleiding 
van de vrijwilligers staan borg voor kwaliteit.

De initiatieven zouden gedwongen migran-
ten moeten toerusten om een zelfstandig 
leven te leiden. In december 2017 werden de 
resultaten van dit project tijdens een Europese 
conferentie voorgesteld aan en besproken met 
de deelnemers. Men is trouwens van plan de 
Belgische ervaring mee te delen in het kader 
van vormingen en informatiebijeenkomsten 
in landen die minder ervaring hebben met de 
integratie van vluchtelingen, zoals Kroatië.
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De video I Get You illustreert in het bijzonder  
de ontvangst van Flavia door Brigitte.
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TEAM

HET TEAM

In het team van vaste medewerkers van JRS Belgium vonden  
in 2017 enkele veranderingen plaats.

◗  Marie Bouvier werd tijdens haar moederschapsverlof tot eind augustus 
vervangen door Laetitia Degomme. Daarna nam ze haar functie als 
geaccrediteerd bezoekster in het Caricole-centrum weer op. 

◗  Helga Corvers ging vanaf Pasen ook met moederschapsverlof en droeg 
haar plaats als geaccrediteerd bezoekster van de terugkeerhuizen in 
Vlaanderen over aan Maaike Vanderbruggen, die al lid was van het team.

◗  Milena Merlino is sedert eind oktober verantwoordelijk voor de com-
municatie. Die functie werd voordien uitgeoefend door David Knapen, 
die nu in Palestina verblijft. Milena heeft dus de uitdaging om alle nieuwe 
communicatiemiddelen die David heeft ontwikkeld onder de knie te 
krijgen om bij te kunnen dragen aan het migratiedebat, dat een heet 
hangijzer is in de media. 

De activiteiten waarover we in deze publicatie verslag uitbrengen, hadden 
niet kunnen plaatsvinden zonder de persoonlijke inzet van alle JRS-leden 
en meer bepaald van de vrijwilligers. Ons feest van 27 januari 2018 bood 
ons de gelegenheid hen daarvoor te danken. Die JRS-gemeenschap, die 
we jaar na jaar verder opbouwen, moedigt ons echt aan om gedwongen 
migranten te blijven begeleiden. 

Hierboven: Het feest van 27 januari, 
ter ere van onze vrijwilligers

De ploeg van JRS Belgium en enkele vrijwilligers 
verzameld op vorming aan de Liétartstraat
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2017 was het eerste jaar waarin JRS Belgium 
structureel werk verrichtte op het vlak van 

advocacy. Daartoe werd eind 2016 een nieuwe, 
halftijdse functie gecreëerd. Het doel ervan is 
vooral om de observaties en bezorgdheden van 
de detentiebezoekers en van de medewerkers 
aan Up Together te structureren en ten gehore 
van de administratie, de politieke overheid en 
het geïnteresseerde publiek te brengen. 

In 2017 hebben we ons ingespannen om een open 
en constructieve dialoog met de Dienst Vreem-
delingenzaken (DVZ) op te zetten. We zijn tot een 
structureel overleg met DVZ gekomen en ontmoe-
ten nu om de drie maanden het verantwoordelijke 
diensthoofd van de terugkeerwoningen. Samen 
met de Transitgroep zitten we nu eveneens om 
de drie maanden met de verantwoordelijke voor 
de gesloten centra aan tafel. We willen een ver-
trouwvolle, respectvolle communicatie met 
DVZ creëren die het mogelijk maakt om ook 
voor controversiële vraagstukken oplossingen 
te zoeken. Ons doel is de levensomstandigheden 
van gedetineerden in ons land te verbeteren en 
vastgestelde structurele problemen op te lossen. 
Concrete verbeteringen en probleemoplossingen 
zijn dan ook de graadmeter voor het welslagen 
van deze dialoog met DVZ. 

Het jaar 2017 was vol met be-
leidsmaatregelen die we met 
grote bezorgdheid gevolgd 
hebben. Zo is de aankondi-
ging dat gezinnen met kin-
deren opnieuw opgesloten 
kunnen worden voor JRS 
Belgium een rode lijn die 
we van plan zijn te ver-
dedigen. Met ons verzet tegen deze plannen 
bevinden we ons in goed gezelschap: UNICEF 
spreekt van ‘een schending van de rechten van 
het kind’ en de mensenrechtencommissaris van 
de Raad van Europa heeft staatssecretaris Theo 
Francken in een brief nadrukkelijk gevraagd om 
van zijn plannen af te zien. We ondersteunen als 
actief lid de campagne ‘Een kind sluit je niet op. 
Punt!’ van het Platform Kinderen op de vlucht 
tegen de nieuwe zogenaamde ‘family units’ 
die in het centrum 127bis worden gebouwd. 

Maar we zijn ook realistisch: de regering liet 
niet uitschijnen dat ze haar plannen om weer 
gezinnen met kinderen te gaan opsluiten terug 
wil opbergen. Daarom werkten we al in 2017 
samen met onze collega´s van de Transitgroep 
aan een strategie om het belang van kinderen 
in detentie zo kordaat mogelijk te verdedigen. 

ADVOCACY

Verder hield het lot van Soedanese vluch-
telingen in België ons bezig. Het Belgische 
beleid ten opzichte van deze specifieke groep 
migranten is illustratief voor een falend terug-
keerbeleid. De regering schrok er niet voor 
terug om rechtstreeks samen te werken met 
een regime dat de mensenrechten sinds jaren 
systematisch en fundamenteel schendt. Het 
werd nog maar eens duidelijk dat België men-
sen naar onveilige landen terugstuurt zonder 
vooraf een zorgvuldige en individuele toets uit 
te voeren of in de landen van herkomst geen 
ernstig gevaar van schending van mensen-
rechten dreigt. Nochtans is ons land krachtens 
het niet-terugdrijvingsbeginsel verplicht zo’n 
toets zorgvuldig uit te voeren. Er bestaat niet 
de minste controle op wat die mensen na hun 
gedwongen terugkeer hebben meegemaakt. 



JRS Belgium verzet zich uit alle macht tegen 
deze houding. We eisen van de regering dat 
ze van de betreffende landen ten minste 
concrete veiligheidsgaranties vóór een 
gedwongen terugkeer eist, en dat ze gegeven 
beloftes ook daadwerkelijk controleert. 

Andere hete hangijzers van ons advocacywerk, 
altijd samen met de Transitgroep, waren de 
praktijk van de scheiding van gezinnen in 
detentie (die toeneemt), de detentie van meer 
en meer kwetsbare mensen (waaronder vele 
psychiatrische gevallen) en het opsluiten van 
personen vanwege ‘openbare orde’. 

Ook nog met de Transitgroep werkten we aan 
het verder bekendmaken van ons gemeen-
schappelijk rapport van 2016 Gesloten centra 
voor vreemdelingen in België: een stand van zaken. 

Daartoe organiseerden we samen met andere 
partners bezoeken van politici in de gesloten 
centra van Vottem en Brugge en aansluitend 
politieke debatten in Luik en Brugge. 
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Met onze expertise gaven we ook aanleiding 
tot verschillende parlementaire vragen en 
spraken we op heel wat publieke bijeenkomsten 
en conferenties.

Waarom is die beer vastgebonden? Jörg, verantwoordelijke advocacy,  
legt het uit aan de kinderen tijdens het evenement Expo Sciences.
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Het bezoeken van de mensen in de gesloten 
centra blijft een kerntaak van JRS Belgium. 

Wekelijks trokken onze geaccrediteerde bezoe-
kers naar het centrum Caricole in Steenokkerzeel, 
het gesloten centrum van Brugge en dat van 
Merksplas. De twee andere centra, 127bis (ook 
in Steenokkerzeel) en dat van Vottem, worden 
door onze collega’s van respectievelijk Caritas en 
Point d’Appui bezocht. De JRS-bezoekers werden 
ondersteund door vrijwilligers van partneror-
ganisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De 
ervaring leert immers dat een medebezoeker 
een grote steun betekent. Daarom proberen 
we in duo naar de gesloten centra te gaan. 

Aanwezig zijn is nog altijd de eerste opdracht 
van onze bezoekers: luisteren, ruimte scheppen 
voor een ontmoeting van mens tot mens, de 
gedetineerde vergezellen, gezel zijn tijdens 

de moeilijke periode van de opsluiting. In de 
gesloten centra, vooral die van Brugge en 
Merksplas, verblijven veel uitgeprocedeerde 
mensen. Tachtig procent van hen wordt ge-
repatrieerd naar het land van herkomst; de 
overige twintig procent verlaat het centrum 
meestal met een ‘bevel om het grondgebied 
te verlaten’, zonder verblijfsstatuut. Aanwezig 
zijn is dan ook dikwijls: in de onmacht van de 
gedetineerde delen. Als we iets kunnen doen 
(een advocaat zoeken, familieleden opbellen, 
bemiddelen bij de directie van het centrum), 
zullen we dat doen, maar in veel gevallen kan 
een bezoeker alleen maar luisteren, er zijn. Onze 
geaccrediteerde bezoekers hebben ook de 
taak de gang van zaken in de centra te volgen 
(‘monitoring’). Na elk bezoek wordt een verslag 
gemaakt. Op grond van deze bevindingen pro-

beert JRS Belgium, samen met zijn partners, de 
publieke opinie en het beleid te beïnvloeden. 

Naast de geaccrediteerde bezoekers, die een 
machtiging van de Dienst Vreemdelingenzaken 
hebben en een groot aantal dossiers volgen, was 
ook weer het team van de vriendschappelijke 
bezoekers actief. Zij hebben alleen toegang tot 
de bezoekersruimte, waar zij regelmatig één 
persoon ontmoeten voor de duur van diens 
opsluiting. Omdat sommige mannen of vrouwen 
behoefte hebben aan een langer gesprek en er 
niet altijd voor iedereen voldoende tijd is, is het 
voor de gemachtigde bezoeker een zegen 
dat hij op een vriendschappelijke bezoeker 
een beroep kan doen. 

BEZOEKEN IN DE GESLOTEN CENTRA
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GESLOTEN CENTRA

In 2017 troffen we in de gesloten centra 
veel Soedanese migranten aan. Het was niet 
eenvoudig om met hen in contact te komen. Er 
was niet alleen een taalbarrière, maar ook een 
groot wantrouwen, vooral na het ontbieden 
door staatssecretaris Theo Francken van een 
Soedanees identificatieteam. Velen van deze 
migranten waren ook niet van plan asiel aan 
te vragen in België, maar hadden een ander 
Europees land op het oog. België kon ze ook 
niet zomaar naar Soedan repatriëren. Een groot 
aantal van hen werd onder de Dublinregeling 
teruggestuurd naar Italië; enkelen die ten slotte 
toch asiel aanvroegen, kregen het vluchtelin-
genstatuut; sommigen werden weer vrijgelaten. 

Door de jaren heen stellen wij dezelfde dingen 
vast: de mensen voelen de opsluiting om lou-
ter administratieve redenen aan als een grote 

onrechtvaardigheid; de detentie heeft een 
negatieve invloed op het lichamelijk en 
psychisch welzijn; scheiding van gezinnen; 
soms het gebruik van buitensporig geweld bij 
de repatriëring; soms maandenlange eenzame 
opsluiting; opsluiting van psychisch zieken en 
van jongeren die nauwelijks achttien zijn; enz. 

Het personeel doet zijn best om het verblijf 
in het gesloten centrum zo draaglijk mogelijk 
te maken – ook daarvan zijn onze bezoekers 
getuige – maar de menselijke kostprijs van dit 

In cijfers

◗  De gesloten centra werden 118 keer bezocht door  
9 geaccrediteerde bezoekers (van wie 5 van JRS Belgium);  
in totaal werden 536 gedetineerden begeleid. 

◗  Het team van 9 vriendschappelijk bezoekers bracht  
in totaal 156 bezoeken aan 36 gedetineerden. 

uitwijzingsbeleid (nog afgezien van de giganti-
sche financiële kosten) blijft zeer hoog. Niettemin 
wil de Belgische regering de capaciteit van de 
gesloten centra nog opdrijven; in Merksplas 
bv. werd reeds de inrichting aangevat van een 
speciale vleugel voor psychiatrische patiënten 
en mensen die als een gevaar voor de openbare 
orde worden beschouwd. 
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TERUGKEERWONINGEN:  
HET ISOLEMENT WEEGT

In 2017 hebben we de bezoeken aan de te-
rugkeerwoningen tijdelijk met verminderde 

capaciteit verdergezet vanwege ons engage-
ment in het project I Get You. 

In het algemeen blijft de situatie van gezinnen 
onveranderd in vergelijking met de voorbije jaren. 

De gezinnen die asiel aanvragen aan de grens 
worden, zoals alle mensen die een asielaanvraag 
indienen bij hun aankomst op de luchthaven, in 
terugkeerhuizen ondergebracht. Ze ondergaan 
een versnelde procedure en worden terugge-
stuurd als ze het statuut van vluchteling niet 
verkrijgen. 

Tijdens hun verblijf zijn deze gezinnen sterk 
geïsoleerd omdat een gemeenschappelijke 
infrastructuur ontbreekt. Bovendien bieden 
de terugkeerhuizen niet altijd Internet aan, 
wat gezinnen zou toelaten het contact te 
onderhouden met hun verwanten, die vaak 
verspreid zijn over verschillende Europese en 
niet-Europese landen.   

Het isolement weegt eveneens op de gezinnen 
die hun gedwongen terugkeer afwachten. Ze 
bevinden zich vaak ver van hun vorige woon-
plaats in België en dat maakt het niet eenvoudig 
om familie en vrienden te zien. Bovendien is 
het moeilijk om een terugkeer te plannen 
naar een land waar ze al jaren niet meer zijn 
geweest, zonder toegang tot het Internet, 
dat hun de nodige informatie zou kunnen 
verschaffen om banden te smeden en aan-
knopingspunten te vinden.

We hebben opgemerkt dat van de gezinnen die 
in 2017 hun gedwongen terugkeer afwachtten, 
Nederlandstalige gezinnen vaak in Waalse 
terugkeerhuizen werden geplaatst, wat het 
onderwijs van de kinderen onmogelijk maakte. 
We hebben kinderen ontmoet die maanden 
in een terugkeerwoning doorbrachten zon-

Tekening gemaakt door een kind dat samen met  
zijn familie door JRS Belgium wordt vergezeld.
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terugkeerproject, aangezien integratiehulp 
de facto beperkt wordt tot asielzoekers die 
besluiten terug te keren aan het eind van hun 
eerste asielprocedure.

In 2017 hebben we meerdere gezinnen ont-
moet waarvan de kinderen ernstig ziek 
waren. Dat stelt de vraag of er geen screening 
van de kwetsbaarheid van deze gezinnen 
nodig is voor ze naar een terugkeerwoning 
worden overgebracht. Bovendien kan men 
zich afvragen of hun terugkeer naar een land 
waar een adequate medische behandeling niet 
gegarandeerd kan worden, wel strookt met 
hun grondrechten en het belang van het kind. 

Nog altijd besluit een groot deel van de gezinnen 
de terugkeerwoning te verlaten en in een irre-
guliere situatie te leven, in de clandestiniteit, in 

plaats van terug te keren naar een land waarvan 
ze niet weten wat hun daar te wachten staat. 

Het antwoord van de politiek op deze ‘ontsnap-
pingen’ is de bouw van gesloten eenheden om 
gezinnen vast te houden die niet meewerken 
met de terugkeerprocedures. In de toekomst 
zullen deze gezinnen bij een nieuwe arrestatie 
opgesloten worden om hun snelle repatriëring 
te garanderen.  

Het perspectief dat we migranten- en vluch-
telingenkinderen opnieuw achter tralies 
zullen zien, vormt een nieuwe uitdaging 
voor het pleidooi van JRS Belgium voor 
alternatieven voor detentie en tegen de op-
sluiting van kinderen. Wij menen immers dat 
er een groot gevaar bestaat dat een terugkeer 
voorafgegaan door een ervaring in een gesloten 
milieu serieuze trauma’s creëert bij gezinnen. 

De begeleiding van de kinderen in de terug-
keerwoningen blijft een grote uitdaging. De 
bezoeken van JRS Belgium zijn vooral gericht 
op ontmoetingen met de ouders, en vaak met 
de ouders alleen. Het bezoekkader van JRS 
Belgium laat nog niet toe specifieke activiteiten 
aan te bieden aan de kinderen.

der naar school te gaan. Wij pleiten voor een 
thuisbegeleiding voor de gezinnen die geen 
risico op vluchten vertonen.

Tien jaar na het in werking treden van het eerste 
terugkeerhuis, bieden ze nog altijd geen infra-
structuur voor kinderen, zoals een speelplaats 
en activiteiten waardoor ze gedurende enkele 
uren de moeilijkheden van de vlucht of van een 
onzekere toekomst zouden kunnen vergeten. De 
afwezigheid van sociaal werk en infrastructuur 
wordt in het bijzonder problematisch voor 
gezinnen die er langdurig moeten verblijven. 

We stellen vast dat nog altijd vele gezinnen 
helemaal niet voorbereid zijn op hun terugkeer. 
Hun arrestatie haalt hun leven bruusk overhoop 
en ze genieten geen enkele begeleiding die aan 
de terugkeer voorafgaat. Ze vertrekken zonder 

TERUGKEERWONINGEN

Terugkeerwoning in Tielt.
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UP TOGETHER

UP TOGETHER, EEN PROJECT DAT  
UIT DE STARTBLOKKEN IS GESCHOTEN

A an het begin van het jaar organiseerden 
we het eerste feest van JRS Belgium. We 

vierden toen ook de eerste verjaardag van Up 
Together en prezen de uitzonderlijke inzet van 
onze vrijwilligers.

de edelmoedigheid, de betrokkenheid en de 
duurzaamheid ervan. In november erkende de 
Koning Boudewijnstichting het Up Together-pro-
ject in het kader van de aanvraag die JRS Belgium 
had ingediend bij haar ‘opportuniteitsfondsen’.

Evolutie
In 2017 hebben we onvoldoende vrijwilligers 
voor begeleiding gevonden en was het moei-
lijker om gezinnen die beschikbaar waren om 
families op te vangen te vinden. Het was dan 
ook de verantwoordelijke (en de enige betaalde 
kracht) van het project die moest zorgen voor 
de omkadering van de opgevangen personen.

We hebben toen onze werkwijze opnieuw beke-
ken en het organogram veranderd door er vanaf 
eind augustus het volgende aan toe te voegen: 

◗  ervaren of opgeleide plaatselijke afgevaardig-
den voor elke stad

◗  plaatselijke verantwoordelijken voor het 
opsporen van nieuwe vrijwilligers 

◗  een centrale coördinatie voor Up Together 
(zie organogram).

In de maand maart kende Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen (de Nederlandstalige tegenhanger 
van CIRE) aan Up Together de prijs toe voor 
het beste opvanginitiatief in de categorie 
‘vereniging’. Het erkende meer bepaald de inzet, 

Sterke punten
◗  Meer samenhang en  

onderlinge steun tussen 
vrijwilligers

◗  Band met JRS Belgium via  
de plaatselijke afgevaardigde

◗  Uitwisseling van goede 
praktijken

◗  Administratief beheer
◗  Meer informatievergaderingen
◗  Meer vrijwilligersprospectie
◗  Versteviging en verruiming 

van netwerken en  
partnerschappen

 
Zwak punt
◗  Er zijn meer vrijwilligers nodig, 

in het bijzonder begeleiders

Organogram van Up Together 
2017-2018

Verantwoordelijke + Coördinatiemedewerkers +  
Administratief verantwoordelijke

Per stad

VerwelkomdeOnthaler(s)

Prospectie- 
vrijwilligers

BegeleiderLokale  
afgevaardigde

Up Together bekroond met de ‘Gastvrije Award’, 
prijs voor het beste opvanginitiatief.16  I  Jaarverslag 2017



UP TOGETHER

Drie nieuwe trends
Drie nieuwe specifieke trends kwamen tot uiting:

◗  Bijna een derde van de formele bewustma-
kings- of informatieacties van Up Together 
wordt nu uitgevoerd door vrijwilligers;  

◗  Bijna een derde van de informatievergade-
ringen werd georganiseerd op verzoek van 
externe mensen;

◗  Hoewel wij over het algemeen slechts alleen-
staande personen opvangen, zijn we tegen 
het jaareinde begonnen aan het begeleiden 
en opvangen van twee gezinnen in twee 
verschillende steden.

Communicatie over het project
In het kader van het Europese project I Get You 
hebben wij twee videoclips over het werk van 
Up Together gemaakt. De ene is ondertiteld 
in het Frans (https://youtu.be/-nFqVQmTxV0) 
en de andere in het Nederlands (https://www.
youtube.com/watch?v=8O-XMiZm6Ms). Het 
verslag van dat project in België wordt ook 
gebruikt voor het informeren en wegwijs 
maken van mensen die ons vragen wat ze met 
migranten kunnen doen en hoe. Het blijkt heel 
nuttig te zijn voor begeleiders en mensen die 
belangstelling tonen voor Up Together.

We waren meer aanwezig op de Facebookpa-
gina van JRS Belgium, onder andere met foto’s 

van onze informatiebijeenkomsten. Dankzij de 
steun van een vrijwilligster blijven we de nadruk 
leggen op de sociale netwerken.

Met onze advocacy officer spreken we de 
plaatselijke overheden aan opdat ze hun ver-
antwoordelijkheid zouden nemen voor het 
begeleiden en opvangen van mensen die niet 
naar hun land van herkomst teruggestuurd 
kunnen worden. Dankzij de begeleiding door 
Up Together kunnen we ook buiten de gesloten 
centra hun fundamentele rechten verdedigen. 
Aan het einde van het jaar hebben we van nabij 
de debatten gevolgd over het wetsontwerp 
dat de onschendbaarheid van de woonst 
van de opvangers aantast.  

Er werd ook over ons gepubliceerd in verschei-
dene kranten en tijdschriften. Een onvolledige 
opsomming:

◗  Echos jésuites, maart ’17
◗  L’Appel, maart ’17
◗  Kerk & Leven, april ’17
◗  Le Ligueur, juli ’17

Enkele cijfers als toelichting bij  
Up Together in 2017: 

◗  Totaal aantal opgevangen personen : 31
◗  Opgevangen personen  

op 31/12/2017:  19 
◗ Totaal aantal vrijwilligers: 98 
 - waarvan begeleiders: 16 
 - waarvan opvangers: 77
◗  Opgevangen personen die het Up 

Together-traject voltooiden in 2017: 12
◗  bleven in België met aanvraag  

van staatloosheid of met  
niet-opschortend beroep:  7

◗  bleven in België als erkend  
vluchteling of met een tijdelijke  
verblijfsvergunning: 2

◗  naar het buitenland vertrokken: 2
◗  vrijwillig naar het land van herkomst 

teruggekeerd:  1

Issa opgevangen door Maribé, Thierry en hun kinderen.

Up Together bestaat uit een groep 
gezinnen en vrijwilligers die in ver-
scheidene Belgische steden actief zijn: 
Antwerpen, Brugge, Brussel, Doornik, 
Luik en Waterloo. 
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FINANCIEEL VERSLAG

FINANCIËN

Wat onze inkomsten betreft, weegt de toelage 
van de jezuïetenprovincies door, namelijk 

215.000 € of 51 % van onze totale ontvangsten. 
Daarop volgen de private giften, die zo’n 164.000 € 
bedragen en 39 % van onze middelen beslaan. De 
rest bestaat voornamelijk uit diverse inkomsten 
(40.000 €), waaronder de bemoedigende opbrengst 
van onze grote conferentie in november (4.500 €). 

Terzelfder tijd zijn de uitgaven stabiel gebleven, 
namelijk 408.000 €. Zoals verwacht maakt de 
verloning van onze werknemers 85 % (346.000 €) 
daarvan uit, waarvan meer dan de helft (drie 

voltijdse equivalenten) gaat naar het vergezellen 
van migranten op het terrein. Die verdeling 
drukt goed de diversiteit van de missies van JRS 
Belgium uit: naast het (prioritaire) vergezellen 
en helpen van migranten moeten we eveneens 
sterk staan om hun rechten te verdedigen en de 
samenleving te sensibiliseren. Wat kunnen we, 
na de twee uitzonderlijk oefeningen van 2015 
en 2016, onthouden van onze financiën in 2017?

Nogmaals hebben we het beter gedaan dan 
verwacht: waar ons budget van 2017 aanvankelijk 
een tekort bevatte (van 14.000 €), hebben de 
omvangrijke giften van particulieren ons opnieuw 
in staat gesteld het jaar met een ruim overschot 
af te sluiten. Deze trouwe vrijgevigheid van 

INKOMSTEN

◗  2016
◗  2017

*  inclusief uitzonderlijke  
gift van € 170.000

particulieren vormt een belangrijk signaal voor 
onze organisatie: het lijkt erop dat JRS Belgium 
in staat zal zijn op lange termijn de gevoelige 
uitbreiding van de loonkost van de afgelopen 
jaren te behouden. Dat is een goed voorteken 
op een moment waarop de wereldwijde mo-
biliteit zich als een onontkoombare uitdaging 
van deze eeuw aandient. Nu komt het erop aan 
deze tendens te consolideren, zodat we de deur 
kunnen openzetten voor een langverwachte 
uitbreiding van ons betaald personeel. 

Tot slot kunnen we met genoegen aankondigen 
dat JRS Belgium toestemming heeft gekregen van 
de federale overheidsdienst Financiën om fiscale 
attesten uit te reiken voor giften van meer dan 40 €.

350 000 e

300 000 e

Giften Subsidies Jesuïeten Andere

250 000 e

200 000 e

150 000 e

100 000 e

50 000 e
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331.900 *

164.000

213.000 215.000

69.000
40.000
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Maurice Liétartstraat, 31/9
1150 Brussel

Tel +32 2 738 08 18
Fax  +32 2 738 08 16
E-mail info@jrsbelgium.org 

www.jrsbelgium.org
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Si vous désirez recevoir ce rapport en français,  
envoyez-nous un mail : info@jrsbelgium.org

JESUIT REFUGEE SERVICE BELGIUM asbl
IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB

Voor elke gift boven 40 €   
zal u een fiscaal attest opgestuurd worden  
in maart 2019.


