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EEN NIEUW STRATEGISCH KADER
VOOR DE JAREN 2020-2024
Jesuit Refugee Service is een christelijke organisatie die
vluchtelingen en gedwongen migranten vergezelt, dient
en hun rechten verdedigt in meer dan 50 landen. De Belgische afdeling werkt met mensen die worden opgesloten
omdat ze migreerden naar België en met mensen die een
risico lopen om daar opgesloten te worden. We geloven
sterk in hun kracht om dat leed te verwerken en willen
hen daarin dienen. JRS Belgium zet hen dan ook centraal
in zijn werking.
Opsluiting veroorzaakt daarenboven onnodig leed. Het kan
en moet anders. Mensen die om internationale bescherming vragen, gemotiveerde jonge mannen en zwangere
vrouwen verdienen gastvrijheid in plaats van uitsluiting.
Daarnaast willen we uitsluiting in de toekomst verminderen.
We pleiten daarom voor de afschaffing van opsluiting. Op
korte termijn willen wij verbeterde omstandigheden tijdens
de opsluiting en zetten we ons volop in om een einde te
maken aan de opsluiting van kinderen.

n 2019 was ons team druk bezig zijn strategische prioriteiten
en zijn manier van samenwerken opnieuw te bepalen.
Dat bood ons de gelegenheid de taak van JRS Belgium
anders uit te drukken: de vereniging komt op voor een
gastvrije samenleving, die de menselijke waardigheid en de
grondrechten van de migranten in acht neemt. Zij streeft
naar hun volledige deelname aan en hun integratie in de
samenleving.
De voornaamste verworvenheid is zeker onze ambitie om
een deskundigheidscentrum te worden inzake administratieve detentie en om al onze inspanningen te wijden aan
vreemdelingen die opgesloten zijn of dreigen te worden.
De doelstellingen op korte, middellange en lange termijn
werden vastgelegd in het kader van een Theory of change-oefening. De meest emblematische resultaten waarnaar
we op lange termijn streven, zijn het stoppen met het opsluiten van enerzijds minderjarige kinderen en anderzijds
personen die internationale bescherming vragen.
Maar onze opstelling en onze actiemiddelen zijn even
belangrijk: heel ons werk moet gericht zijn op migranten
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KRACHTEN, KANSEN EN UITDAGINGEN
VOOR ONZE VRIJWILLIGERSWERKING

en we moeten hun vertrouwen wekken
door onze nabijheid, voorrang geven
aan dialoog met de overheid en tegelijk schendingen van de grondrechten
aanklagen…
We hebben ook ons bezoeksmodel
vastgelegd. De belangrijkste vernieuwing
bestaat uit het invoeren van duobezoeken, waarvoor we reeds vijf nieuwe,
door de Dienst Vreemdelingenzaken
geaccrediteerde vrijwilligers hebben
aangenomen en opgeleid. Het aantal
en de duur van de bezoeken werden

verminderd en de beschikbare tijd werd
anders verdeeld om de bezoekers de
gelegenheid te geven deel te nemen
aan het sensibiliseringswerk. Het opslaan
van gegevens werd gestandaardiseerd,
opdat de monitoringfunctie zo nauw
mogelijk zou aansluiten bij de onmiddellijke doelstellingen die wij nastreven.
Ten slotte was het jaar 2019 ook een
bewogen jaar voor de staf van JRS Belgium. We herstructureerden de functies
om de samenwerking en taakverdeling te bevorderen. Ten eerste creëer-

de de organisatie een nieuwe functie
voor de ondersteuning van het team.
De beleidswerkfuncties werden ook
thematisch geënt op de ervaring op
het veld (in de gesloten centra en de
terugkeerwoningen) en de communicatieverantwoordelijke kreeg extra
werktijd. JRS Belgium verwelkomt met
plezier Ruben Bruynooghe (bezoeker
in het gesloten centrum Caricole en
beleidsmedewerker) en Kristien Vliegen
(bezoeker in de terugkeerwoningen).

RS beraadde zich het afgelopen
jaar over zijn vrijwilligerswerking.
De groep mensen die ons van
nabij ondersteunt, de vrijwilligers,
ontbrak niet in deze reflecties. Waarom
doet JRS Belgium eigenlijk een beroep
op vrijwilligers en wat betekenen ze voor
de organisatie en haar doelpubliek? En
wat betekent JRS voor hen? We lijstten
het allemaal op en we lichten hier enkele redenen uit. Er kwamen niet alleen
filosofische redenen naar voren zoals:
ze openen ons en hun perspectief op
de wereld, ze verbreden ons draagvlak,
ze getuigen over de gesloten centra
en het terugkeerbeleid en ze stimuleren solidariteit. De meerwaarde van
complementaire skills, het uitbreken
uit een te strak professioneel kader,
de frisse ideeën en andere praktische
argumenten ontbraken evenmin. En als

we spreken over onze kernactiviteit, het
begeleiden, dan zijn de onbaatzuchtige
ontmoetingen met onze vriendschappelijke bezoekers begeleidingen in de
meest pure vorm.
Om de schat aan krachten van onze
vrijwilligers te behouden, versterken,
ondersteunen en vormen, evenals om ze
te behoeden voor uitputting en/of ontgoocheling, besloten we meer energie te
steken in deze aspecten en te investeren
in ons vrijwilligersbeleid. Het instellen
van de functie Teamondersteuning en
de aanstelling van een vrijwilligers coördinator tekenden het kader uit om de
professionalisering van dit vrijwilligersbeleid vorm te geven en uit te voeren.

bezoekers. Daarnaast werden er vijf
nieuwe geaccrediteerde vrijwilligers
aangeworven, zodat onze vaste medewerkers systematisch in duo op bezoek
kunnen gaan in de gesloten centra. Deze
dynamiek werd erg positief onthaald in
de eerste maanden.
De uitdaging voor 2020? Een meer
diverse groep vrijwilligers aanspreken,
voor even diverse taken en een vlotte
opvolging inplannen voor engagementen die aflopen.
Vier vrijwilliger bij JRS,
waarvan er één (Kristien) werd
aangeworven in het team.

Op het terrein zelf werd de groep
standvastige vrijwilligers aangevuld
met enkele nieuwe vriendschappelijke

STRATEGISCH KADER
4

JRS BELGIUM - JAARVERSLAG 2019

JRS BELGIUM - JAARVERSLAG 2019

5

FINANCIEEL VERSLAG
e inkomsten van JRS Belgium
waren even stabiel als steeds,
uiteraard dankzij de trouwe
steun van de Sociëteit van
Jezus. Het jaar 2019 werd gekenmerkt
door intensief werk om ons strategisch
kader te herdefiniëren. Dat verklaart
waarom we ons niet hebben kunnen
wijden aan de zoektocht naar externe subsidies. Het tekort op deze post
(meer dan 30.000 €) werd gedeeltelijk
gecompenseerd door een onverwachte
extra subsidie van de EOF-provincie
en door de uitzonderlijke prestaties
van de fondsen die in een BEVEK van
de jezuïeten werden geplaatst. We
vermelden ook graag dat de private
donoren massaal hebben gereageerd
op de oproep voor giften die we lan-

CONTEXT

ceerden in december, zodat we onze
financiële reserves niet hebben moeten
aanspreken. Dank zij hen!

gezorgd dat we minder dan verwacht
uitgaven aan lonen: €15.000 minder
dan het voorziene budget.

Aan de kant van de uitgaven zijn de
kosten van energie, telefonie en internet
meer dan verdubbeld ten opzichte van
voorgaande jaren. Deze hausse wordt
gecompenseerd door het niet-gebruiken van het communicatiebudget van
€10 000. Dat wordt verklaard doordat
de aanwerving van een voltijdse communicatieverantwoordelijke pas aan
het einde van het jaar plaatsvond. Deze
laattijdige aanwerving heeft er ook voor

Uiteindelijk sluiten we het jaar 2019 af
met een onverwacht overschot van
€8.000. Het komt er in 2020 op aan
om structurele partnerschappen aan
te gaan met institutionele donoren.
Gedetailleerde financiële
informatie vindt u steeds op
https://www.donorinfo.be/nl/
organization/jesuit-refugeeservice-belgium-vzw

m de werking van JRS Belgium in een ruimere context
te plaatsen, kunnen we best
oog hebben voor wat er in
de wereld, in Europa en ten slotte bij
ons gebeurt.

beurt gedwongen migratiestromen naar
de buurlanden uitgelokt (denk maar aan
de migrantenkaravanen die door Mexico
worden teruggestuurd), en zelfs tot bij
ons. Zo kreeg ons land veel aanvragen
voor internationale bescherming van
mensen uit El Salvador en Venezuela.

IN DE WERELD
Latijns-Amerika zou het zwaartepunt
van de wereld zijn geworden inzake gedwongen verplaatsingen. Men weet het
dikwijls niet, maar Colombia zou, met 8
miljoen binnenlands verplaatste personen, houder zijn van het trieste wereldrecord van gedwongen verplaatsingen,
nog vóór Syrië en de Democratische
Republiek Congo. De economische en
politieke crisissen die woeden in verscheidene landen (Venezuela, Guatemala,
El Salvador, Honduras…) hebben op hun

IN EUROPA
Op het jaar 2019 terugkijken vanuit Europa, laat een bittere nasmaak achter. Het
lijkt immers dezelfde ellende als in 2018:
een Europese Unie die verlamd wordt
door de migratieproblematiek, de hel
van de Libische gevangenissen en van
de Griekse eilanden, het kerkhof van
de Middellandse Zee. Voeg daarbij nog
de saga van de honderden migranten
die worden gered, maar in rampzalige
hygiënische omstandigheden op zee

moeten blijven wegens het door de Italiaanse regering uitgevaardigde verbod
om aan land te komen. Maar door die
beschamende episode kunnen we wel
alle eer betuigen aan de reders, NGO’s,
kapiteins en bemanningsleden die alle
verboden en andere drukkingsmiddelen aan hun laars lappen om levens
te kunnen redden. Hoe zouden we
kunnen zwijgen over de voorbeeldige
dapperheid van Carola Rackette, de
vrouwelijke kapitein van de Sea-Watch 3,
die de Italiaanse blokkade doorbrak om
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42 migranten veilig aan wal te zetten
in Lampedusa? Gelukkig waren er nog
rechters die eraan herinnerden dat solidariteit geen misdaad is en die de jonge
kapitein over de hele lijn vrijspraken.
De nieuwe voorzitster van de Europese
Commissie veroorzaakte een hevige
polemiek door een commissaris, onder
meer bevoegd voor migratie, interne
veiligheid en de grenzen van de Unie,
aan te stellen voor het “beschermen
van de Europese levenswijze”. Dergelijke
titel zou de indruk kunnen wekken dat
migranten een bedreiging vormen voor
de Europese levenswijze, en werd daarom
aangeklaagd als een duidelijke ideologische overwinning van de nationalisten,
- een veeg teken op een ogenblik dat
het zoeken naar een consensus inzake
migratie al een onmogelijke opdracht
blijkt te zijn. Heeft de nieuwe voorzitster
de angst willen bezweren door het woord
‘bescherming’ te vervangen door ‘bevordering’ van de Europese levenswijze? De
toekomst zal het uitwijzen.

Het voorbij jaar was er een toename
van de macht van Frontex, dat nu het
“Europees Agentschap voor Grens en
Kustwacht” heet en belast is met het
bewaken van de buitengrenzen van de
Europese Unie. Tegen 2027 zou het aantal personeelsleden moeten gestegen
zijn van 1.300 tot 10.000. Terwijl Frontex
altijd heeft gewerkt met grens en kustbewakers die – zonder directe bevelvoering – door de lidstaten ter beschikking
werden gesteld, zal dit agentschap voor
de eerste keer zelf de controle uitoefenen
over de gewapende uniformdragers en
daar de meest geavanceerde beveiligingstechnologie voor gebruiken. Bij
gebrek aan een bijkomende voorziening voor het garanderen van legale
en veilige toegangsroutes naar Europa,
kan men zich afvragen of de EU niet
op het verkeerde doel mikt. Sommige
waarnemers vrezen dan ook dat Frontex
slechts de gewapende arm van de EU
wordt om onze grenzen te militariseren
in plaats van levens te redden. Anderen

zoals ons Commisariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS),
werpen op dat het niet veel nut heeft
Frontex aanzienlijk meer middelen te
geven, zolang het Europees asielbeleid
niet is geharmoniseerd en eenvormig
gemaakt.
EN IN BELGIË
4 april 2019 zullen we niet licht vergeten.
Dat was immers de datum waarop de
Raad van State het koninklijk besluit
schorste dat de detentie van gezinnen
met minderjarige kinderen in de family
units van centrum 127bis in Steenokkerzeel regelde. Op basis van een arrest van
het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens dat Frankrijk had veroordeeld
voor het opsluiten van jonge kinderen
in de buurt van een luchthaven in Toulouse, oordeelde de Raad van State dat
de grote geluidshinder waaraan jonge
kinderen waren blootgesteld wanneer ze
lange tijd in de buurt van de banen van

Zaventem werden opgesloten, het risico
op een onmenselijke en vernederende
behandeling liepen.
Die schorsing opende de deur voor
een definitieve nietigverklaring van
het koninklijk besluit door de Raad
van State. Ze zou zelfs kunnen leiden
tot een definitieve opheffing van een
repressief systeem dat wij en de meer
dan 300 verenigingen die deelnemen
aan de campagne “Een kind sluit je
niet op. Punt.” ten zeerste veroordelen.
Nog steeds in België stegen de verzoeken voor internationale bescherming
(27.742 personen in 2019) met 18,3 %
tegenover 2018 en met 40,9 % tegenover
2017. Die toename is zowel het gevolg
van een secundaire migratie binnen
Europa als van een toename van de
migratie naar Europa, hoofdzakelijk via
Turkije. Gezien de haast waarmee België
zijn opvangcapaciteit verminderde,
onder andere door het schrappen van

de ‘buffer’-opvangplaatsen en door
zijn historische partnerschappen met
de NGO’s stop te zetten, stellen we een
systemische overbelasting vast van ons
opvangnetwerk voor asielzoekers.
Dergelijke schommeling – op wereldwijde, Europese of Belgische schaal – in
het bieden van opvang aan gedwongen
migranten en in het zich terugplooien
op de nationale identiteit, wordt binnen
het team van JRS Belgium ervaren als de
uitdrukking van tegenstrijdige emoties:
nu eens is men blij dat we elkaar zo
goed verstaan onder mensen, dan weer
is men bedroefd omdat we elkaar niét
verstaan. Dit verslag wil voorbij de cijfers
uitdrukking geven aan de inspanningen
waarmee het team ook het afgelopen
jaar probeerde bij te dragen aan de
verzoening van de mensheid.

CONTEXT
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CARICOLE
et transitcentrum Caricole fungeert als gesloten centrum aan
de grens. Migranten die in de
luchthaven door de grenscontrole werden tegengehouden omdat
zij niet beschikken over de vereiste
documenten of omdat zij aan de grens
een verzoek indienen tot internationale
bescherming, worden hier opgesloten.

den dat de capaciteit van het centrum
90 bedden bedraagt. In werkelijkheid
beschikt het centrum over 114 ‘normale’
bedden. Bovenop die capaciteit kan
ook nog rekening gehouden worden
met 12 bedden in de ziekenvleugel en
3 bedden in isolatiekamers.

Hoewel personen die een verzoek tot
internationale bescherming indienen
aan de grens niet automatisch mogen
worden opgesloten, zien onze bezoekers
wel dat een beslissing tot vasthouding
systematisch plaatsvindt. De overheid kon
bovendien geen cijfers geven over hoeveel personen niet worden opgesloten.

Over alle bezochte weken heen werd het
centrum gemiddeld door 103 personen
bewoond, met voornamelijk tegen het
einde van het jaar piekperiodes tot 121
bewoners. Vanaf september 2019 kwam
het centrum maar één keer onder de
100 bewoners uit. Het gevolg van deze
overbevolking is dat de bedden uit de
ziekenvleugel regelmatig werden ingezet
om de extra bewoners op te vangen.

Het gevolg van deze grenscontrole is
dat de bezoekers vaak het centrum
overvol aantroffen. Officiële cijfers mel-

De nationaliteiten in het centrum zijn
erg gevarieerd. Toch valt op dat er veel
personen in het centrum werden op-
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gesloten die afkomstig zijn van landen
waar ze gevaar kunnen lopen. 8 maanden van het jaar was er een grote groep
bewoners afkomstig uit Palestina. Vanaf
september verschoof het zwaartepunt
naar Venezuela en vooral ook Turkije.
Personen uit de Democratische Republiek Congo zijn ook steeds relatief
sterk vertegenwoordigd in het centrum.
Het regime in Caricole is algemeen
genomen minder strikt dan dat van
de centra in Brugge of Merksplas. Toch
vonden in het centrum dit jaar in amper
drie dagen tijd twee zelfmoordpogingen
plaats . De eerste werd dus misschien de
aanzet tot de tweede zelfmoordpoging.
De ziekenvleugel, aangeduid als ‘aangepast regime’, werd in 2019 voornamelijk
ingezet voor het tijdelijk opvangen van
families met minderjarige kinderen,

maar eveneens voor het opvangen van
het probleem van de overbevolking in
het centrum. Verder worden de bedden
ook ingezet om snurkers ’s nachts af te
zonderen van de leefgroep. Slechts in
zeldzame gevallen werden de bedden
ook effectief ingezet om medische
redenen zoals zware psychologische
problematieken.
Het transitcentrum Caricole in Steenokkerzeel werd in 2019 in totaal 34 keer
bezocht door de geaccrediteerde bezoekers van JRS Belgium. Vanaf eind oktober
werden deze bezoeken afgelegd in duo.

MERKPLAS – VERBOUWINGEN
VOOR NIETS?
n Merksplas werd op 16 mei 2019 in aanwezigheid van de minister
van Asiel en Migratie een nieuwe vleugel in gebruik genomen.
Het gaat om veertien aparte kamers voor gedetineerden die
niet voor het groepsregime in aanmerking komen. Dat kan
zijn om verschillende redenen, van een zwaar strafregister tot
een psychiatrisch profiel. De uitbreiding is een onderdeel van
het ‘Masterplan gesloten centra’ dat twee jaar geleden door de
regering werd goedgekeurd. Daarmee is er in Merksplas nu plaats
voor zo’n 160 mensen. De nieuwe vleugel heeft enkele weken
gefunctioneerd, maar moest vervolgens weer worden gesloten
wegens personeelsgebrek. Sindsdien staat hij leeg. Kostprijs van
de verbouwing: 557.000 euro.
Het afgelopen jaar waren we getuige van een groot aantal
langdurige opsluitingen. In principe is de opsluiting beperkt tot
vier, hoogstens vijf maanden. Wie uit de gevangenis komt, kan
tot acht maanden vastgehouden worden. Maar we hebben ook
opsluitingen van elf of twaalf maanden vastgesteld.
Nog nooit hebben we zoveel vrijlatingen meegemaakt: 67 van de
183 mensen die we begeleid hebben, konden niet gerepatrieerd
worden. Meermaals werd iemand na acht of meer maanden weer
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OPGESLOTEN? UITGESLOTEN?
JRS KOMT OP BEZOEK

vrijgelaten, omdat de Dienst Vreemdelingenzaken van de autoriteiten van het
land van herkomst geen doorlaatbewijs kon bekomen. De overheid slaagt
er kennelijk alsmaar moeilijker in om
sans-papiers terug te sturen. Ook de
cijfers van de vrijwillige terugkeer dalen.
In 2019 werd voor beide samen – vrijwillige en gedwongen terugkeer – het
laagste cijfer sinds 2010 genoteerd. Zijn
de oude recepten stilaan opgebruikt?

e bezoeken aan personen in
de gesloten centra vormen
het kloppende hart van JRS
België. Elke week gaan onze
geaccrediteerde bezoekers naar het
centrum Caricole in Steenokkerzeel en
naar de gesloten centra van Brugge en
Merksplas. Onze collega’s van Caritas en
Point d’Appui bezoeken de drie andere
centra, respectievelijk 127bis (eveneens
te Steenokkerzeel), het nieuwe centrum
voor vrouwen in Holsbeek en Vottem.

Het personeel van Merksplas is goed
opgeleid en doet zijn uiterste best om het
gedwongen verblijf van de mensen in het
centrum draaglijk te maken. Niettemin
gaat achter de hoge muren en hekken
veel leed schuil, waaraan we met onze
aanwezigheid, onze dienstverlening en
onze pleitbezorging enigszins tegemoet
trachten te komen.

Daarnaast bezochten we ook de terugkeerwoningen en de zogenaamde family
units, waar gezinnen met kinderen kort
opgesloten werden. De terugkeerwoningen zijn dan weer huizen waar de Belgische overheid gezinnen vasthoudt sinds
haar veroordeling door het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens (voor de
opsluiting van gezinnen met kinderen).

Aanwezig zijn is de kerntaak van onze
bezoekers: luisteren, ruimte scheppen
voor een ontmoeting van mens tot mens,
de gedetineerde vergezellen tijdens
de moeilijke periode van de opsluiting.
Aanwezig zijn betekent ook de boosheid, de onmacht of de radeloosheid
van de gedetineerde delen. Als we iets
kunnen doen (een advocaat zoeken,
familieleden opbellen, bemiddelen met
de advocaat, een contact opzoeken in
de buitenwereld, uitleg geven over de
gang van zaken in het centrum of over
de mogelijke procedure(s), bemiddelen
bij de directie,…), zullen we dat ook doen,
maar in veel gevallen kan een bezoeker
alleen maar luisteren. Onze geaccrediteerde bezoekers hebben ook de taak
om de gang van zaken in de centra te
volgen, de zogenaamde ‘monitoring’. Na
elk bezoek wordt een verslag gemaakt,

dat gedeeld wordt met partners in het
werkveld. Op grond van de bevindingen
op het veld sensibiliseert JRS Belgium
samen met deze organisaties de publieke
opinie en de beleidsmakers.
Naast de geaccrediteerde bezoekers is
er ook een team van vriendschappelijke
bezoekers actief. Ze gaan een meer
persoonlijke relatie met meer tijd en
diepgang aan met één persoon voor de
tijd dat deze in het gesloten centrum
blijft. Doorheen de jaren stellen we
steeds dezelfde zaken vast: de mensen
ervaren hun opsluiting, die omwille van
administratieve redenen werd bevolen,
als een groot onrecht; de opsluiting heeft
een negatieve invloed op hun fysieke en
mentale gezondheid; families worden
gescheiden; soms vindt er buitensporig geweld plaats bij de repatriëring;
soms kan een opsluiting in isolement

>>
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maanden aanslepen; zelfs psychisch zieken en jongeren die nog
maar net meerderjarig zijn worden opgesloten.
Het personeel doet er alles aan om hun verblijf in het gesloten
centrum zo draaglijk mogelijk te maken - daar zijn onze bezoekers
ook getuige van - maar de menselijke kost van dit terugkeerbeleid (zonder rekening te houden met de enorme financiële
kosten) is hoog.

IN CIJFERS
G
 eaccrediteerde bezoekers : 7
J RS in de gesloten centra : 140 volledige dagen
(gespreid over drie centra)
B
 egeleide personen : 547
V
 riendschappelijke bezoekers : 7
V
 riendschappelijke bezoeken : 108 bezoeken
aan 21 verschillende personen
B
 ezoekers in de terugkeerwoningen : 2
B
 ezoeken in de terugkeerwoningen : 29
B
 ezoeken in de family units : 4
B
 ezochte gezinnen : 53 gezinnen, waarvan 94 kinderen.

BRUGGE

VERPLICHTE STOP VOOR
MIGRANTEN OP DOORTOCHT
inds de zomer 2018 werd het CIB
vooral gebruikt om ‘migranten
op doortocht’ op te sluiten. Dit
beleid werd in 2019 grotendeels
voortgezet. Vanaf april 2019 zien we naast
de migranten-op-doortocht in Brugge
ook opnieuw heel wat personen die al
langer in België verbleven of die getransfereerd worden vanuit de gevangenis
om gerepatrieerd te worden.
De ‘Dublin-caroussel’ -waarbij mensen
steeds weer naar het eerste land waar ze
asiel gevraagd hebben of naar het land
waar ze de Schengenzone binnenkwamen, gestuurd worden- draaide weer
op volle toeren. Nieuw dit jaar was wél
dat we steeds meer uitzettingen zagen

naar meer noordelijke landen zoals
Finland, Zweden of Noorwegen, daar
waar dit de vorige jaren vooral Italië,
Frankrijk of Griekenland betrof. De Dienst
Vreemdelingenzaken startte opnieuw
repatriëringen naar Griekenland op.
Blijkbaar oordeelt België dat de omstandigheden van opvang en opsluiting in
Griekenland in 2019 sterk verbeterden...
Naast de Dublin-dossiers zijn er ook
nogal wat personen die naar een ander
Europees land gestuurd worden waar ze
erkend zijn als vluchteling. Ook bij hen
loopt de frustratie vaak hoog op omdat

deze terugkeer soms ettelijke weken in
beslag neemt en ze intussen een gezin
hebben, niet aan het werk kunnen, een
huishuur te betalen hebben.
We hoorden regelmatig van protesten
en hongerstakingen veroorzaakt door
de onvoorspelbaarheid van de opsluitingstermijn. Ook onverwachte vrijlatingen en administratieve aanhoudingen
zonder opsluiting versterken het gevoel
van willekeur en zijn de voedingsbodem
voor stress en agressie.

In de loop van 2019 was er een beperkt
maar belangrijk project met computers.
Op één afdeling kregen de bewoners
tijdelijk toegang tot Facebook en een
soort “intranet” voor informatie.
Dit project werd echter afgesloten zonder
onmiddellijke opvolging. JRS blijft ijveren
voor een toegang tot mail, facebook en
het internet in het algemeen. Dit is vaak
de enige mogelijkheid tot contact met
familie of tot informatie over land van
herkomst.

BEZOEK
14
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DE SITUATIE IN DE
GESLOTEN FAMILY UNITS
e eerste maanden van 2019
startten we met slechts één
bezoeker en gaven we voorrang aan de families die op
dat moment nog werden vastgehouden
in de gesloten gezinswoningen (family
units) in Steenokkerzeel. Naast de opsluiting op zich vormde de nabijheid van de
luchthaven – minder dan 200 meter van
de landingsbaan – een extra stressfactor.
Op geregelde tijdstippen moest tijdens
onze bezoeken het gesprek worden
stilgelegd omwille van het lawaai van
de vliegtuigen. Gezinnen werden tevens
permanent bewaakt: er was altijd meer
dan één bewaker aanwezig.

De bezoeken aan de families in de
gesloten family units waren heel confronterend. De kinderen, zelfs de allerkleinsten, waren zich heel erg bewust
van het feit dat ze opgesloten waren.
Ze stelden zich veel vragen waarom ze
plots niet meer naar school mochten,
niet meer met hun vriendjes konden
spelen. Ouders vertelden ons dat hun
kinderen te kampen hadden met slaap-

De ‘woningen’ werden in april als gevolg
van een arrest van de Raad van State
gesloten.
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TERUGKEER- OF
AANKOMSTWONING?
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eet- en gedragsproblemen die hen voor
de opsluiting helemaal vreemd waren.
De zorgen van de kinderen hadden hun
weerslag op het mentale welbevinden
van de ouders. Bij elk bezoek viel het
op hoe moedelozer en kwetsbaarder de
mensen werden. Opsluiting heeft vanaf
het eerste moment een zeer nefaste
invloed op de mentale én fysieke gezondheid van kinderen en hun ouders.

IN CIJFERS
Bezoeken gesloten units voor de periode augustus 2018 – april 2019
Aantal opgesloten gezinnen : 9
Aantal opgesloten kinderen : 20 waarvan 11 jonger dan 8 jaar
Gezinnen begeleid door JRS Belgium : 7

inds 2008 zijn de bezoeken in de
terugkeerwoningen vast onderdeel van de structurele werking
van JRS België. Na de sluiting
van de family units in april verlegden we
onze focus op de terugkeerwoningen en
konden we opnieuw rekenen op twee
bezoekers. Het bezoekmodel werd aangepast. Sinds mei 2019 bezoeken we de
families in duo zodat er meer aandacht
naar alle leden van het gezin kan gaan.
Nieuw is ook de steun van UNICEF. Eén
keer per maand gaat een medewerker
van UNICEF met ons mee. Zij monitoren
vooral het algemene welbevinden van
de kinderen. Deze bondgenoot betekent
veel voor JRS die tot nu toe de enige NGO
was die op regelmatige basis aanwezig
was in de woningen. Het is de bedoeling
om in 2020 het beleidswerk samen af
te stemmen. In het kader van een eva-

luatierapport over de werking van de
terugkeerwoningen ging het Platform
Kinderen op de Vlucht ook een aantal
keren mee om families uitgebreid te
interviewen.
We begeleidden 50 families met in totaal
94 minderjaren in de terugkeerwoningen.
De meeste gezinnen kwamen aan op de
luchthaven van Zaventem waar ze een
verzoek indienden voor internationale
bescherming. Vervolgens, in afwachting van de beslissing op hun verzoek,
werden deze gezinnen vastgehouden
in de terugkeerwoningen. Deze groep
vormde ¾ van het totaal aantal gezinnen
dat wij ontmoetten. Gezien de woningen
veel minder voor gedwongen terugkeer
dan wel voor aankomende asielzoekers
lijken gebruikt te worden, kan men bijna
beter spreken van ‘aankomstwoningen’
in plaats van ‘terugkeerwoningen’.
Heel opvallend dit jaar was het overwicht
van Turkse en Venezolaanse en andere
families van Latijns-Amerikaanse origine.

IN CIJFERS
A
 antal kinderen : 94 waarvan
70 jonger dan 12 jaar
G
 emiddelde duur
vasthouding : 53 dagen
A
 sielzoekers aan de grens : 38
G
 ezinnen in
terugkeerprocedure : 11
G
 ezinnen vastgehouden
in ‘Dublinprocedure’ : 1
T
 op 3 nationaliteiten : Turkije,
Venezuela, Palestina

Als bezoeker haalden we dan ook ons
Spaans vanonder het stof.
De levensomstandigheden zijn niet
wezenlijk veranderd. Er is nog steeds
geen investering geweest in materiaal of
activiteiten voor de kinderen. Verveling
is dan ook alomtegenwoordig zowel bij
kinderen als bij hun ouders.
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aar aanleiding van de strategische planning herbevestigde
JRS Belgium het belang van
de bezoeken aan de gesloten
centra om vanuit deze ervaring te kunnen
monitoren en aan beleidswerk te doen.
Voor het jaar 2019 mondde dat uit in de
publicatie van een rapport rond kwetsbare
profielen in de gesloten centra, opgesteld
samen met de bezoekers van Caritas en
Point d’Appui. Ciré, Vluchtelingenwerk
Vlaanderen en Platform Kinderen op
de vlucht hielpen eveneens mee aan de
totstandkoming van het rapport.
Het rapport werd rijk geïllustreerd met
recente voorbeelden van onrustwekkende
situaties die de bezoekers tegenkwamen
in gesloten centra. De getuigenissen geven het rapport extra geloofwaardigheid
en tonen de hoogdringendheid van een
humaner beleid aan zoals alleen erva-
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ringen uit veldwerk dat kunnen. Dat de
focus ligt op kwetsbare profielen hoeft
niet te verbazen. Het feit dat een persoon
als kwetsbaar kan worden omschreven
belet in België immers niet dat hij of
zij toch kan worden opgesloten in een
gesloten centrum. Enkel wat betreft
de niet begeleide minderjarigen is er
een uitdrukkelijk verbod in de wet. De
kwetsbaarheid van een persoon moet
meespelen bij de beslissing om deze al
dan niet vast te houden in een gesloten
centrum. Deze kwetsbaarheid moet al
voor het nemen van een beslissing tot
opsluiting worden geïdentificeerd. Vooral
bij gedwongen migratie speelt er vaak
een reeds eerder opgelopen trauma.
Dergelijke personen opsluiten verhoogt
alleen maar hun kwetsbaarheid en is
daarom inhumaan.
Om hun standpunten kracht bij te zetten
maakten JRS Belgium en zijn partners
bovendien werk om het rapport rond
kwetsbaarheid bekend te maken bij
de nieuwe – federale – parlementairen.
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DE MENSEN ACHTER DE CIJFERS

Deze ronde begon in 2019 maar wordt
voortgezet in 2020.
De keuze om het beleidswerk te koppelen
aan de geleverde bezoeken werd nogmaals in de verf gezet bij de inspanningen
van JRS Belgium rond juridische bijstand.
Zo leverden wij praktijkvoorbeelden
aan als voeding voor gesprekken met
de orde van Vlaamse balies en de orde
van Franstalige en Duitstalige balies.
Griet Demeestere, bezoeker van JRS
Belgium in het ‘Centrum voor Illegalen’
in Brugge, nam bovendien deel aan een
panelgesprek georganiseerd door UNHCR
rond juridische bijstand. Tenslotte blies
JRS Belgium dit jaar nieuw leven in het
structureel overleg met het hoofd van
de gesloten centra bij Dienst Vreemdelingenzaken en behield daarnaast de
contacten met de verantwoordelijke
voor terugkeer en verwijderingen bij de
Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens deze
gesprekken kon JRS Belgium blijvend
aandacht vragen voor kwetsbaarheid
en juridische bijstand.

Schrijf je nog iets over de
gesloten centra voor het
JRS-jaarverslag, vraagt
Dennis, onze communicatiemedewerker, me. “Wat cijfers, een
nieuwe trend in 2019, een verhaal dat
je bijgebleven is… Je hebt vast wel iets
te vertellen en je vindt wel inspiratie in
jouw registratie van het afgelopen jaar.”

Bron: JRS International. Meer info op pagina 2

BELEIDSWERK

De ellenlange lijst met 240 namen van
personen die ik het voorbije jaar sprak
in het gesloten centrum van Brugge
komt plots weer tot leven. Het zijn
geen cijfertjes meer in de statistiek
of aandachtspunten voor de monitoring, maar ménsen. Mensen met hun
verhaal, soms gestameld, soms vlot
bij elkaar gelogen. Schroomvol of vol
jeugdige branie. Wrakken van mensen
die na ettelijke jaren in de marge van de
maatschappij in België teruggestuurd
worden naar hun land van herkomst.
Jongemannen die hun geluk willen
beproeven in het Beloofde Brexit-land.
Vrouwen die hun droomhuwelijk zien
stranden op administratieve klippen.
Mensen die wegvluchtten van het
straatleven in Rome en door de Dublin-regels reeds voor de derde keer
teruggestuurd worden. Mannen uit

Eritrea die het risico lopen om na een
Dublin Zwitserland van daaruit toch
naar Eritrea teruggestuurd te worden.
Vastberaden jongeren uit Turkije die
gefocust hun asielprocedure voorbereiden midden in de chaos van een
detentiecentrum zonder enige privacy.
Mannen die na het plegen van een delict
hun straf hebben uitgezeten maar ook
hun verblijfsrecht kwijtspeelden. Een
koppel van 65- plussers dat kinderen en
kleinkinderen moet achterlaten en na
19 jaar opnieuw een leven moet zien op
te bouwen in Georgië… Hun verhalen
hebben zich in mij genesteld. Het is
tijd om hen nog één keer een stem te
geven vandaag en om hen dan hun
weg te laten gaan…
Griet Demeestere
geaccrediteerd bezoeker
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Gedwongen migranten hebben ook dit jaar uw steun nodig.
Wilt u een gift doen aan JRS?
IBAN : BE40 5230 8069 3163 - BIC : TRIOBEBB
Vermelding: RA 2019
Voor elke gift vanaf 40 € zal u een fiscaal attest
opgestuurd worden in maart 2021.

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

Maurice Liétartstraat 31/9 - 1150 Brussel
Tel. : +32 2 738 08 18 - E-mail : info@jrsbelgium.org

www.facebook.com/JRSBelgium/
www.jrsbelgium.org
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