
 

 

 

Vacature :  Jesuit Refugee Service Belgium werft aan, 
namens een groep organisaties, 
Een jurist met ervaring in de administratieve detentie van 
vreemdelingen  
 
Onze visie en onze missie 
 
Jesuit Refugee Service Belgium begeleidt vreemdelingen die worden vastgehouden in de 
gesloten centra en terugkeerhuizen. Zij stelt zich ten dienste van hen en verdedigt hun 
rechten. 
 
Tezamen met Caritas International, Point d'Appui, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré 
vormt JRS Belgium een coalitie van organisaties die actief zijn op het gebied van 
administratieve detentie van vreemdelingen. Deze coalitie streeft een 
gemeenschappelijke visie na: 
 

« Ieder mens heeft recht op vrijheid. Het is een fundamenteel recht. De leden van 
de coalitie bundelen hun krachten om een einde te maken aan migratiedetentie. 
Ze werken samen om de wetgeving, het beleid en de praktijken die de 
administratieve detentie van vreemdelingen organiseren, te veranderen.». 

 
Om haar doelen te bereiken, ontwikkelt de coalitie een netwerk van bezoekers, 
geaccrediteerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, die regelmatig de detentiecentra 
bezoeken en controleren. Deze monitoring dient als basis voor de structurele dialoog die 
de organisaties met de DVZ voeren en voor hun belangenbehartigingswerk. 
 
Functiebeschrijving 
  
• Je werkt nauw samen met de coördinator van de coalitie; 
• Je ondersteunt de bezoekers bij de opvolging van de individuele dossiers van de 

gedetineerden (eerstelijnsrechtsbijstand);  
• Je ondersteunt de dialoog tussen de gedetineerden en hun advocaten en geeft hen 

kwalitatieve juridische informatie (tweedelijnsbijstand); 
• Je bezoekt gesloten centra op basis van een jaarplanning en voert individuele 

gesprekken; 
• Je ontwikkelt strategic litigation om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten 

van migranten worden gerespecteerd en bevorderd; 
• Je integreert de gestructureerd verzamelde gegevens in beleidsvoorstellen, in 

samenwerking met de beleidsmedewerkers van de coalitie; 
• Je bent verantwoordelijk voor de basisopleiding van nieuwe geaccrediteerde 

bezoekers; 
• Je zorgt voor een permanente bijscholing van de bezoekers;  
• Het updaten van de toolkit voor bezoekers; 
• Je ontwikkelt synergiën met de balies en advocaten die gespecialiseerd zijn in het 

vreemdelingenrecht met het oog op de verbetering van het systeem van 
rechtsbijstand in detentie; 

• Je neemt deel aan de teamvergaderingen van JRS Belgium en aan de 
bezoekersgroep. 

 



Wat verwachten we van jou? 
 
• Je bent houder van een diploma in de rechten of gelijkwaardig door ervaring; 
• Je hebt tenminste drie jaar ervaring in het contentieux van de administratieve 

detentie van vreemdelingen en mensenrechten; 
• Je beheerst perfect het Nederlands, Frans en het Engels, zowel gesproken als 

geschreven; 
• Je wil je inzetten voor het lot van vluchtelingen en gedwongen migranten; 
• Je hebt zin voor initiatief en teamwerk; 
• Je beschikt over goed schrijfvaardigheden en je bent vertrouwd met de meest 

courante computerprogramma’s; 
• Je bent didactisch ingesteld en in staat om je juridische kennis over te dragen; 
• Je bent in het bezit van een Rijbewijs B. 

 
Bijkomende troeven 

• Kennis van andere vreemde talen; 
• Meer algemene kennis van het Belgische vreemdelingenrecht; 
• Eerdere werkervaringen met vluchtelingen en migranten; 
 
Wat bieden wij u? 
 
• Een contract (minstens 8/10) van onbepaalde duur 
• Een verloning naar loonschaal Functie 4.2 van paritair comité 329.02  
• Negen extra legale verlofdagen, eindejaarspremie en een vergoeding woon-werk 

verkeer 
• Een dynamisch team met een hart voor gedetineerde vreemdelingen 
• Vormingsmogelijkheden 

 
Praktisch: werktijden en werkplaats 
 
• Indiensttreding in februari 2021; 
• Kantoor in Brussel in de Maurice Liétartstraat 31/9, 1150 Brussel en bezoeken in de 

gesloten centra van Steenokkerzeel, Vottem, Brugge, Holsbeek en Merksplas en in de 
terugkeerwoningen; 

• Gedeeltelijk thuiswerk is bespreekbaar in functie van verplaatsingen en een gezonde 
work-life balance.  

• Gebruik van Cambio en Blue-bike voor werkverplaatsingen wordt aangemoedigd 
 

Ben je geinteresseerd? 
.  
• Stuur uiterlijk op 4 januari ’21 je motivatiebrief met cv naar Baudouin Van 

Overstraeten, Directeur JRS Belgium, directeur@jrsbelgium.org met referentie 
JURJRS2021 

• Eventuele bijkomende vragen kunnen eveneens naar dit adres worden verstuurd 
 
 
JRS Belgium werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht gender, 
afkomst, levensbeschouwing, leeftijd of handicap. 
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