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Aan de hogere oversten 

van ordes en congregaties in Vlaanderen 

 

Zusters en broeders 

 

We hebben de laatste weken in ons land te maken met een serieus vluchte-

lingenprobleem. Niemand kan daar onberoerd bij blijven en gewoon toekijken. Er zijn 

vanuit verschillende hoeken oproepen gekomen om mee te werken aan de opvang 

van deze mensen, mannen, vrouwen en kinderen. De Paus deed een oproep, de 

bisschoppen van België deden een oproep. Er worden heel wat initiatieven geno-

men. Bij congregaties en ordes leeft de vraag: wat kunnen wij doen?  

Met de bedoeling een beetje klaarder te zien in deze problematiek en na te 

gaan of we enkele ideeën of raadgevingen kunnen aanbieden aan de verschillende 

congregaties en ordes hebben we op de vergadering van de Raad van Bestuur van 

de URV op donderdag 17 september iemand uitgenodigd van Caritas Catholica In-

ternationalis. Caritas heeft positief gereageerd op deze uitnodiging. De Heer Fran-

çois Cornet, de Directeur generaal zelf is op onze uitnodiging ingegaan. 

Hierbij willen wij enkele elementen meegeven uit dit gesprek met de Heer 

Cornet die misschien kunnen helpen in het nemen van beslissingen omtrent een 

eventuele bijdrage in dit grote vluchtelingenprobleem.  

 

Er zijn drie duidelijke fases te onderscheiden.  

De eerste fase is die van de registratie. De registratie van de asielzoe-

kers gebeurt door de Dienst voor Vreemdelingenzaken. In deze fase is er vooral be-

hoefte aan noodhulp en voorlopig logies tot de persoon in kwestie effectief geregi-

streerd is. Deze dienst is gevestigd aan de Antwerpsesteenweg 59B – 1000 Brussel. 

Fedasil (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) zoekt voorlopig on-

derkomen, maar we hebben ook de tenten gezien op het Maximiliaanpark. In deze 

fase komt Caritas niet direct tussen en is er slechts een discrete aanwezigheid voor 

eventuele begeleiding. Eens de registratie gedaan kan de asielprocedure starten. 
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De tweede fase is die van de asielprocedure. Eens de registratie ge-

beurd en de asielprocedure opgestart moeten de asielzoekers ergens onder ge-

bracht worden. Het is Fedasil die plaatsen zoekt waar deze mensen kunnen verblij-

ven gedurende de procedure en die ook beslist wie op welke plaats gaat wonen. Elke 

asielzoeker moet traceerbaar zijn. Wie niet verblijft op de plaats die hem of haar toe-

gewezen worden verliest zijn kansen tot goedkeuring van zijn aanvraag. 2/3de van 

deze mensen wordt in collectieve entiteiten ondergebracht. Voor 1/3de van de ver-

blijfplaatsen van deze mensen doet Fedasil beroep op de privésector: OCMW, 

NGO’s, ….  

Caritas werkt in deze fase mee bij de begeleiding van deze asielzoekers. 

Caritas gaat op zoek naar individuele woningen en biedt ondersteuning aan bij het 

plaatsen van mensen. Caritas neemt vooral de taak van tussenpersoon op tussen de 

instanties of privémensen die een woning aanbieden en Fedasil. De uiteindelijke be-

slissing of het gebouw al dan niet voldoet aan de gestelde eisen en normen en in 

aanmerking komt voor de opvang wordt steeds genomen door Fedasil. Men kan dus 

niet zomaar zeggen: ik heb een gebouw en laat ze maar komen. In deze fase kunnen 

ook eventueel grotere gebouwen in aanmerking komen. Er is een groot verloop om-

dat deze mensen op het einde van de procedure ofwel aanvaard zijn en naar een 

woonplaats gaan ofwel niet aanvaard zijn en in principe het land moeten verlaten. 

60% tot 70% van de asielaanvragen worden goedgekeurd.  

De derde fase is die van de integratie. De mensen die op het einde van 

de procedure aanvaard zijn en in België kunnen blijven, worden dan verdeeld over 

de beschikbare plaatsen. Daarvoor wordt beroep gedaan op huiseigenaars. Paro-

chies en religieuze congregaties hebben reeds mogelijkheden aangeboden. Het is 

dan Caritas die contacten legt en begeleidt. Maar in deze fase is het vinden van een 

woonplaats niet het einde. Want dan is er het grote probleem van integratie van de 

aanvaarde asielzoeker in de maatschappij. Ook daar heeft Caritas een begeleidende 

rol en treedt zij op als tussenpersoon of facilitator tussen de persoon of familie in 

kwestie en degene die hulp wil aanbieden, net als in de tweede fase. Deze hulp kan 

velerlei zijn en beperkt zich niet tot een woonplaats aanbieden. Maar ook lessen Ne-

derlands, psychologische begeleiding, schoolbegeleiding, integratiecursussen, …. Dit 

gebeurt ook reeds tijdens de asielprocedure  

 

Wat kunnen religieuze congregaties en orden concreet doen? 

In de eerste fase kan er niet bijgedragen worden, tenzij het aanbrengen van 

kledij of andere zaken in het kader van noodhulp.  

Er kan wel iets gedaan worden in de tweede en derde fase. De heer Cornet 

sprak van twee soorten crisissen: een onthaalcrisis en een integratiecrisis. Het is ook 

in deze tweede en derde fase dat Caritas actief tussenkomt voor het huisvesten en 
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begeleiden van asielzoekers. Daar kunnen congregaties en orden meewerken en 

hun bijdrage leveren. Daarom is het ook aangewezen wanneer men een bijdrage kan 

of wil leveren contact op te nemen met Caritas.  

Op de website van Caritas staat duidelijk te lezen: “Caritas International 

kiest er bewust voor om asielzoekers op te vangen in individuele woningen en niet in 

gemeenschapsvoorzieningen. Zelfstandig wonen bevordert de autonomie van het 

gezin, respecteert het privé- en gezinsleven en maakt een natuurlijke opname van de 

asielzoekers in de lokale gemeenschap mogelijk. Caritas International beheert zo’n 

700 individuele opvangplaatsen, verspreid over heel België.” 

“We merken dat de opgevangen asielzoekers op deze manier makkelijker 

contacten leggen met anderen: buren, andere ouders bij de schoolpoort… Daarnaast 

worden de taken en rollen van elk gezinslid bewaard. Asielzoekers kunnen voor 

zichzelf koken, moeten hun administratieve verplichtingen zelf nakomen… dit alles 

draagt bij tot een menswaardige opvang”, zegt Florence Lobert, verantwoordelijke 

van het Departement Opvang van Caritas International. “Daarnaast bieden we hen, 

via onze regioverantwoordelijke en sociale diensten, een kwaliteitsvolle sociale en 

juridische ondersteuning aan.” 

Heeft men een gebouw of kamers ter beschikking of wil men op een of an-

der manier zijn bijdrage leveren in de begeleiding van de asielzoekers dan kan men 

zich richten tot Caritas via het mailadres: asile-asiel@caritasint.be. In elk geval zal 

Caritas eerst het gebouw komen nakijken om het zien of het effectief voldoet aan de 

voorgeschreven eisen en normen.  

Caritas treedt niet op als een soort sociaal verhuurkantoor maar wel als 

tussenpersoon tussen eigenaar en asielzoeker. In een aantal gevallen betaalt of 

helpt Caritas de huurwaarborg betalen. 

Caritas raadt af om individuen op te nemen in een gemeenschap omdat zij 

ook gedomicilieerd worden op hetzelfde adres en dus als één fiscale eenheid be-

schouwd worden wat, soms negatieve, gevolgen kan hebben zowel voor de asiel-

zoeker als degene die opneemt.  

Kan men geen gebouwen of woonplaatsen aanbieden, ziet men ook niet 

goed welke bijdrage men kan leveren in de begeleiding van de asielzoekers en men 

wil toch iets doen, dan kan men ook Caritas financieel steunen. Wil men meer speci-

fiek aangeven waarvoor u het gestorte bedrag wil besteden, dan kan men dit steeds 

vermelden op het overschrijvingsbulletin. Bijv: huurwaarborg huizen, begeleiding, 

enz. Caritas neemt geen goederen in natura aan. 

Het rekeningnummer van Caritas Internationalis is:  

Ibannummer: BE88 0000 0000 4141  

BIC-code: BPOTBEB1 

http://www.individueleopvang.be/
mailto:asile-asiel@caritasint.be
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Heel wat meer praktische informatie is terug te vinden op de website van 

Caritas internationalis: www.caritas-int.be . 

Uiteraard is er ook de mogelijkheid voor de verschillende religieuzen, indivi-

dueel of als gemeenschap, om zijn of haar diensten aan te bieden en mee te werken 

als vrijwilliger voor begeleiding en opvolging van asielzoekers en vluchtelingen. Maar 

hiervoor is het goed eerst contact te nemen met Caritas.  

We hopen dat deze enkele elementen kunnen helpen bij het beoordelen op 

welke manier een congregatie of orde medewerking kan bieden en steun verlenen. 

 

 

Hartelijke groeten, 

Namens de raad van beheer van URV 

Jef Matton 

voorzitter 

 

http://www.caritas-int.be/

