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“For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances 
the freedom of others.” 

Nelson Mandela, 1995 
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ABSTRACT 

Het conceptuele kader rond het burgerschapsdiscours is sinds haar ontstaan onderhevig aan de druk 

van maatschappelijke  veranderingen.  Gezien  de  geworteldheid  van  haar  constructen  in  politieke 

systemen  en  funderende  verdragen,  heeft  het  echter  niet  het  aanpassingsvermogen 

gedemonstreerd dat met zulke ontwikkelingen zou stroken. Het vasthouden aan die gecontesteerde 

ideeën  leidt  tot perversies  in het bestuur  van  ‘aardbewoners’  als burgers of niet‐burgers, waarbij 

vluchtelingen  in die tweede categorie worden geplaatst. Deze masterproef vertrekt van de  logische 

inconstitentie  van  dit  fenomeen met  de  universaliteit  van mensenrechten,  en  heeft  als  doel  te 

onderzoeken  op welke manieren  vluchtelingen  in  België  buiten  het  formeel  burgerschap worden 

geplaatst,  en,  niet  in  het minst,  hoe  zij  in  gemeenschap  op  zoek  gaan  naar  alternatieven  die  de 

tekortkomingen die met ‘tweederangsburgerschap’ gepaard gaan, weten in te vullen. We beschrijven 

en  analyseren  de  resultaten  uit  de  kwalitatieve  interviews  met  (zelf)organisaties  en  individuele 

vluchtelingen  in drie  luiken.  In een eerste  juridische  luik geven we aan hoe de  leemtes  in politieke 

verantwoordingsplicht  ten  aanzien  van  vluchtelingen  wettelijk  vastliggen.  Nadien  volgen  twee 

praktische  luiken:  een  eerste  brengt  de  feitelijke  en  alternatieve  voorzieningen  van  politieke 

aansprakelijkheid voor vluchtelingen in België (Vlaanderen) in kaart, en in een tweede wordt aan de 

hand van enkele voorbeelden geillustreerd hoe sommige gemeenschappen van  (o.a.) vluchtelingen 

te werk gaan zich zelf te organiseren in parallelle politieke structuren. Een rode draad doorheen dit 

onderzoek  is de  constructivistische  instelling dat  formele  categorieën  slechts de betekenis dragen 

waarmee  zij  in  sociale  contexten  worden  ingevuld.  De  hypothese  dat  vluchtelingen  over  de 

capaciteiten en veerkracht beschikken hun  legale beperkingen te overkomen en op basis van eigen 

en  collectieve  creatieve  processen  betekenis  te  geven  aan  substantief  burgerschap  wordt 

grotendeels bevestigd. Desalniettemin blijft de kloof tussen formeel en  informeel burgerschap voor 

duurzame  complicaties  zorgen,  die  met  alternatieve  structuren  grotendeels,  maar  niet  volledig 

kunnen worden overbrugd. 
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WOORD VOORAF 

Met deze masterproef rond ik mijn tijd aan de Universiteit Gent af: een levensperiode die me enorm 

heeft getekend, op academisch én persoonlijk vlak. Daarom wil ik eerst, en vooral, mijn broer en 

beste vriend, Andreas, bedanken om er heel die tijd bij te zijn. Zijn levendige glimlach – vaak in 
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Hoewel ik betwijfel of jij je ooit door deze hopeloze brok tekst zou hebben willen worstelen, toch is 

deze voor jou, Andreas. 

 

Gelukkig kan ik ook rekenen op de steun van mijn ouders: psychologisch, culinair en academisch 

waar nodig, en Jakob: mijn humoristische levenslijn. Zij weten als geen ander wat het betekent hen 

hier te vermelden, gezien dit meetelt in de word count. 
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spijs, drank en een gezellige werkplaats: Tante Anne. En aan Elien, Flo, Lotte en Nona die geduldig 

rekening hielden met mijn druk schema, maar de pauzes des te mooier maakten. 

 

Zonder een steekproef had het onderzoek uiteraard onmogelijk geweest. Dank aan de respondenten 

uit het Minderhedenforum,het Internationaal Comité, Roma Dzuvdipe, Inburgering Oost‐Vlaanderen 

en de vele andere organisaties die me – ondanks de vakantieperiode –   verder hielpen, en in het 

bijzonder de individuele vluchtelingen die me te woord stonden. 

 

Last but not least, ben ik mijn promotor, Professor Anne Walraet, erg dankbaar: voor het 

vertrouwen, de wijze sturing en de geruststelling in momenten van toch lichtjes terechte paniek.
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1. INLEIDING 
Mondialiserende dynamieken maken van de wereld een dorp. Maardragen de voordelen die aan dit 

‘dorp’ worden  toegeschreven  voor  iedere  dorpeling  even  veel waarheid? Als  grenzen  poreus  zijn 

ennationale soevereiniteit steeds vaker wordt afgestaan, wat is een mens dan nog met eeuwenoude 

concepten  als‘grondgebied’,  ‘nationaliteit’  en  ‘burgerschap’? Wie of wat moet dan,  in welk  geval, 

voor wie – en hoe, en waarom – in staan voor de bescherming van een persoon, en naar wie of wat 

moeten  mensen  zich  keren  om  vertegenwoordiging  en  verantwoording  op  te  eisen?In  het 

internationaal recht blijkt daarover geen duidelijk antwoord te bestaan. De universele rechten van de 

mens garanderen wel het recht van  ieder mens om asiel aan te vragen, maar het toekennen ervan 

blijft  een  soevereine  keuze,  in  het  discours  beschouwd  als  een  ‘gunst’.  “Notwithstanding  the 

repeated  declarations  of  universal  human  rights,  the  assumption  is  that  human  rights  will  be 

exercised in the state in which one is a citizen” (McKinley, 2009, p. 56). 

 

Het mensenrechtendiscours gaat voorbij aan die individuen die – wegens omstandigheden waarover 

ze zelf vaak geen controle hadden – niet met de voor de hand  liggende concepten kunnen worden 

beschreven  of  binnen  een  van  de  beschikbare  categorieën  kunnen  worden  geclassificeerd.  Het 

betreft personen die zich naar aanleiding van politiek, economisch of ecologisch geweld nergens op 

‘burgerschap’  kunnen  of  wensen  te  beroepen  en  bijgevolg  representatie  noch  verantwoording 

vinden  in nationale politieke structuren. Staten beperken zich meestal  tot de basics: een defensief 

asielbeleid  en  het  minimaal  nakomen  van  de  internationale  mensenrechtenverdragen  die  zij 

ondertekenen.  Politieke,  sociale  of  economische  garanties  die  verder  gaan  dan  het  absolute 

minimum moeten  door  niet‐goevernementele  organisaties  of  bewegingen worden  opgenomendie 

echter over de capaciteit noch de macht, laat staan het mandaat beschikken om als representatieve 

instituties  te  functioneren.Aldus  bevindt  een  aanzienlijke  groep  mensen  (niet‐burgers)  zich  in 

eenaccountability gap, met significante gevolgen voor de grondslagen van het sociaal construct van 

(nationale)  politieke  gemeenschap,  aldus  Giorgio  Agamben  (2008,  p.  93):  “growing  sections  of 

humankind are no longer representable inside the nation‐state – and this novelty threatens the very 

foundations of the latter”. Vluchtelingen komen als het ware buiten de constellatie van natie‐staten 

te staan en “the refugee therefore upsets and brings into question the concepts of nation‐state and 

national identity, and asks us to reconsider the value of perceiving culture, society and community as 

‘bounded, territorialized units’” (Malkki, 1995). 

 

De stellingen en het onderzoek van deze masterproef vertrekken vanuit de constructivistische  idee 

dat de wereld – met  ideaaltypische, aan  ‘politiek’ doende  ‘burgers’ – maar  is wat zijn deelnemers 

ervan maken.Net  zoals de  fundamentele  concepten  van de politieke wetenschappen  ter discussie 
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staan,  kunnen  we  de  daaruit  voortvloeiende  activiteiten  ook  de‐  en  reconstrueren.  Wanneer 

herkomstland noch gastland of plaatsvervangende organisaties formele of voldoende aansprakelijke 

politieke structuren bieden, rechten garanderen of verantwoording afleggen bij een groep mensen, is 

die groep dan noodzakelijkerwijs  ‘apolitiek’? Zo nee, hoe blijkt hun positie overkomelijk?We pogen 

deze vraag  te beantwoorden vertrekkende vanuit het  standpunt dat politieke  ‘vertegenwoording’, 

‘verantwoording’  en  ‘participatie’  flexibeleen  contesteerbare  termen  zijn,  vatbaar  voor menselijke 

agency. 

 

Deze scriptie begint met een literatuurstudie waarin de gespannen relatie van enkele fundamentele 

politicologische  concepten  ten  aanzien  van  hun  real world  subjecten  aangekaart worden. Daaruit 

volgt  een  discussie  van  het  fenomeen  van  de  accountability  gap  en  de  coping  strategies  van 

vluchtelingen  om  methun  politieke  nietigheid  om  te  gaan  en  desondanks  tot  maatschappelijke 

organisatie  te  komen.  Ten  slottebeschrijven  en  bespreken we  de  bevindingen  van  het  gevoerde 

onderzoek naar de accountability gap(s)en parallelle politieke structuren in deBelgischecontext. 

 

1.1 SITUERING EN RELEVANTIE 

 

“We are like travelers navigating an unknown terrain with the help of old maps, drawn at a different 

time and in response to different needs. While the terrain we are traveling on, the world society of 

states has changed, our normative map has not” (Benhabib aangehaald in McKinley, 2009, p. 76) 

 

De  vluchtelingenkwestie  an  sich  is  voor  de  Belgische  maatschappij  om  verschillende  redenen 

relevant. De laatste jaren nemen zogenaamde humanitaire, maar niettemin militaire interventies een 

prominente plaats in in de internationale politiek. Als lidstaat van de militaire coalities die dit namens 

universele  mensenrechten  ondernemen,  is  België  via  haar  (minstens)  passieve  deelname 

medeverantwoordelijk voor de mobiliserende gevolgen die zulke  interventies bovenop het conflict 

zelf teweegbrengen. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat in de nabije toekomst naast politieke 

oorzaken, meer en meer vluchtelingen zich opecologische en economische gronden zullen beroepen. 

Het is onwaarschijnlijk dat zij plots allemaal in Brussel zullen staan, in tegendeel, van de 35.8 miljoen 

personen die in 2012 onder UNHCR toezicht kwamen te staan, werd 86% door ontwikkelingslanden 

(buurlanden)  opgevangen(UNHCR,  2014b).  Desalniettemin  ‘globaliseert’  het  politieke  gebeuren 

verder,  staan mensen  grensoverschrijdend met  elkaar  in  contact,  kunnen  de  gedragskeuzes  van 

iedere Belg (in)directe gevolgen hebben voor het welzijn van mensen een heel eind hier vandaan, en 

kunnen ook de internationale vluchtelingenstromen individueën ver van de conflictzones treffen. 
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De  ‘vocabulaire’  stand  van  zaken  waarin  het  beleid,  de  studie  en  de  retoriek  van  de 

vluchtelingenproblematiek  plaatsvindt  is  in  het  kader  van  de  voortdurende  mondialisering 

verouderd.  “Nearly  60  years  after  the  promulgation  of  the  1951  Refugee  Convention,  the 

international  community  continues  to  rely  on  sovereignty  and  national  security  as  a  procedural 

framework  to  address  refugee  protection.  This  reliance  on  sovereignty  rings  hollow  given  the 

opportunistic pursuit of financial interdependence, the increasing validity of global governance, and 

the rhetorical strength of the human rights movement” (McKinley, 2009, p. 73). 

 

Het vocabularium heeft niettemin een onvermijdelijke  impact op de beleidskeuzes van  landen die 

voor  stijgende  asielaanvragen  komen  te  staan.  Uit  het  verouderde  begrippenkader  ontstaat  een 

defensief burgerschaps‐ en immigratiebeleid waarin een impliciete criminalisering van vluchtelingen 

verscholen ligt. “The long‐term question is whether democratic states can successfully operate with a  

population differentiated  into  full  citizens, quasi‐citizens and  foreigners  (Castles & Miller, 2003, p. 

47). 

 

Er zijn eveneens wetenschappelijke vraagstukken die aan dit soort onderzoek relevantie toekennen: 

Het  restrictieve  begrippenkader  en  de  retorische  conformiteit  in  het  beleidsgericht  onderzoek 

hebben opmerkelijke gevolgen voor de academische wereld. In Research Beyond the Categories: The 

Importance of Policy Irrelevant Research into Forced Migration bespreekt Olivier Bakewell (2008) hoe 

de  focus op  beleid“has  encouraged  researchers  to  take  the  categories,  concepts  and  priorities of 

policy makers and practitioners as their initial frame of reference for identifying their areas of study 

and  formulating  research  questions.  This  privileges  the  worldview  of  the  policy  makers  in 

constructing  the  research,  constraining  the  questions  asked,  the  objects  of  study  and  the 

methodologies and analysis adopted. In particular, it leaves large groups of forced migrants invisible 

in  both  research  and  policy”  (Bakewell,  2008,  p.  432).  In  ons  literatuuronderzoek  pogen  wedie 

schijnbaar onomstreden samenhang te verbreken. 

 

Dewetenschappelijke relevantie van het praktische  luik vinden we  in de vaststelling dat ondanks de 

uitgebreide aandacht besteed aan de verwerving van bepaalde rechten en statuten door migranten 

“what migrants  actually  do within  and without  the  political  institutions  of  the  host  countries  is 

assumed  rather  than  investigated”  (Fennema &  Tillie,  2001,  p.  27).  Dit  rechtvaardigt  dus  verder 

onderzoek  naar  de  variaties  aan  invullingen  van  het  democratische  proces  boven  loutere 

democratische rechten. 
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Aflsuitend nog Cherans (2006) pleidooi naar meer onderzoek teneinde “parallel civil societies and the 

transnational  practices  that  strengthen  these  parallel  civil  societies”  in  kaart  te  brengen(Cheran, 

2006,  p.  7).  Met  ons  onderzoeksvoorstel  voor  een  explorerende  studie  naar  Belgische 

(transnationale) vluchtelingengemeenschappenbeantwoorden we aan deze oproep. 
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2. LITERATUURSTUDIE 

2.1 DISCLAIMER 

Voor we starten aan de zoektocht doorheen het imponerende weefsel concepten gerelateerd aan de 

vluchtelingenproblematiek, moet gemeld worden dat de soms onscherpe lijnen tussenvluchtelingen, 

migranten,  niet‐burgers  e.d.  zullen  worden  overtreden.  We  beschikken  ondanks  onze  kritische 

houding  tegenover de conventionele  retoriek,  (nog) niet over een aangepaste  terminologie om de 

kritiek zonder het gebruik van net die gecontesteerde concepten te kunnen formuleren. Bovendien 

kan de zelf‐definiëring van personen op de vlucht verschillen van de voorwaarden die  in nationale 

asielprocedures worden gehanteerd. We sluiten niet uit dat niet‐erkende vluchtelingen  in Belgische 

juridische  context  zichzelf niettemin  als  vluchteling beschouwen  en  in het  kader  van deze  scriptie 

zodoende kunnen worden gezien. 

 

2.2 CITIZENSHIP 

 

“Tomas Hammar has created the neologism of ‘denizens’ (…), that has the merit of showing how the 

concept of ‘citizen’ is no longer adequate for describing the social‐political reality of modern states. On 

the  other  hand,  the  citizens  of  advanced  industrial  states  (…)  demonstrate,  through  an  increasing 

desertion  of  the  codified  instances  of  political  participation,  an  evident  propensity  to  turn  (...)  into 

noncitizen permanent  residents,  so  that  citizens and denizens  (...) are entering an area of potential 

indistinction” (Agamben, 2008, p. 94). 

 

In het politicologisch discours steunen we op een aantal essentiële vooronderstellingen die het hele 

systeem  in tact houden. Zoals de premisse dat de burgerde bron van alle betekenis  in de politiek  is 

(Haddad, 2002, p. 32). In een tijdperk van intense globale interdependentie behoeft de vraag wat het 

nu juist betekent een burger te zijn een dringend antwoord. Het feit dat een aanzienlijk element der 

wereldbevolking niet waardig wordt geacht dit  label  te dragen, gezien ze vanuit het conventionele 

conceptuele kader als anomalie moeten worden gekwalificeerd, heeft als consequentie dat zij door  

een  simpele  conceptuele  handicap  in  de  marge  van  de  mensheid  belanden.  In  dit  onderdeel 

bespreken we wat ‘burgerschap’ theoretisch zou inhouden, waar de onvolkomenheden liggen en hoe 

het idee zou kunnen worden gereconstrueerd. 

 

Burgerschap, in formele wettelijke zin, laat iemand toetreden tot het staatslidmaatschap en biedt in 

de eerste plaats bescherming door en van de staat. “Nationality or citizenship has been classified as 

the  ultimate  right,  or  ‘the  right  to  have  rights’”  (Edwards &  Ferstman,  2009,  p.  5). Niet‐burgers, 

daarentegen worden  geconstrueerd op basis  van wat  ze niet  zijn  en  lopen  steeds het  risico door 
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officiële  instanties ook als niet‐personen behandeld  te worden. Bepaalde categorieën niet‐burgers, 

waaronder  vluchtelingen,  hebben  daarom  specifieke  intiatieven  in  functie  van  hun  erkenning  en 

bescherming teweeg gebracht: “These specific  legal regimes operate as brakes on the discretion of 

states in this field” (Edwards & Ferstman, 2009, p. 5). 

 

Wat het betekent een burger te zijn staat al sinds het onstaan van het burgerschap onder invloed van 

historische  ontwikkelingen.  Bij  het  ontstaan  van  genationaliseerde  en  geterritorialiseerde  staten 

zochten de  revolutionaire,  republikeinse stichtersnaar de noodzakelijke populaire soevereiniteit en 

het  enkelvoudige  engagement  ten  opzichte  van  de  unitairestaat  (McKinley,  2009).  “A  specific 

concept of territory as a bounded, exclusionary space was articulated. The nation‐state became the 

uncontested political location for the realigning of power, place and population, and the problem of 

how to make all individuals fit into such exclusionary spaces was born” (Haddad, 2002, p. 25). In 1789 

werden  in  de  Franse  Republiek  met  de  “Déclaration  des  droits  de  l’homme  et  du 

citoyen”mensenrechten voor het eerst aan burgerschap gekoppeld (Haddad, 2002, p. 30). 

 

De literatuur over burgerschap kan in grote lijnen worden verdeeld in twee stromingen. Enerzijds de 

liberal  rights‐theorieën, met  een  focus  op  het  formele,  legale  aspect  van  burgerschap  als  status, 

anderzijds  de  civil  republican‐theorieën,  met  aandacht  voor  het  participerend  aspect  van 

burgerschap  als  praktijk  insociale  gemeenschappen  (McKinley,  2009;  Lister,  1998).  In  bijna  alle 

gevallen  zijn  deze  twee  benaderingen  verbonden,  vermits  de  uitoefening  van  ‘substantief 

burgerschap’ vaak afhangt van het al dan niet genieten van  formeel  lidmaatschap en het  formeel 

burgerschap  slechts  een  leeg  karkas  is wanneer  de  persoon  in  kwestie  het  geen  betekenis  geeft 

(McKinley, 2009).Anderzijds, waarbetekenisgevendeparticipatie als norm voor burgerschap geldt, zijn 

er  praktische  implicaties:  er  bestaan  telkens  minderheden  waarvoor  structurele  barrières  het 

verwachteparticipatief handelen onmogelijk maken. Dit zijn categorieën “…that are disadvantaged by 

the  gendered division of  labor and  time;  its narrow  conception of  the  ‘political’ predicated on a 

generally  rigid  separation  of  public  and  private  spheres,  and  its  uncritical  appeal  to  notions  of 

universality, impartiality and the common good” (Lister, 1998, p. 72). In haar overwegingen omtrent 

diversiteit  binnen  de  universaliteit  van  burgerschap,  betoogt  Ruth  Lister  voor  een  bewuste 

differentiatie. Zonder differentiatie drijgen  individuen die niet  in het archetypische sjabloon van de 

anonieme, rationele burger passen in de massa te vervagen (Lister, 1998). 

 

Opdat  iedere persoon  zijn burgerschap  (als  status) weldegelijk kan uitoefenen  (als praktijk),  is het 

nodig,  zo  zegt  Lister,  dat  de  noties  van  ‘het  politieke’  en  van  ‘participatie’  worden  uitgebreid. 

Burgerrechten  moeten  samengaan  met  de  mogelijkheid  tot  participatie:  zowel  via  formele  als 
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informele, gemeenschapsgerichte activiteiten. Zo komt  ze met het  conceptagency  tot de  synthese 

van beide stromingen. Het burgerschapsstatuut staat dan idealiter in een voortdurende dialectische 

relatie met een proces ‘burgerlijke’ praktijken die de uitkomst, burgerschap als status, herdefiniëren 

(Lister, 1998, pp. 72‐73). Door een actieve constructie van verschil na te streven geeft agencyaan alle 

individuende  macht  om  niet  tot  hun  juridische  status  te  worden  gereduceerd,  maar  hun 

aanwezigheid  in het politieke  landschap te bevestigen aan de hand van een waaier aan significante 

participatieve activiteiten. “The citizen’s place in the state is not a site that may simply be occupied; 

it must be continually defined, secured and legitimated” (Franke, 2011, p. 52). 

 

Om die agency te laten plaatsvinden in een adequate arena, moeten zowel burgerschap als het idee 

van  ‘gemeenschap’  worden  heroverwogen.  Wat  betreft  het  substantieve  burgerschap,  haalt 

Listereenmodel  aan  van  politicologe  Chantal  Mouffe.  Ten  eerste  staat  daarin  democratisch 

pluralisme boven een onbereikbaar ‘algemeen belang’. Ten tweede moet de essentialisering van de 

archetypische burger achterwege gelaten worden om uit  te gaan  van een  voortdurend  interactief 

proces  van  “manifold,  fluid  identities”  (Lister,  1998,  p.  77).  Ten  slotte  is  dialoog  tussen  deze 

verzameling identiteitenessentieel, om decultivatie van diverse perspectieven blijvend te stimuleren. 

Wat betreft het formele burgerschappleit ze voor een benadering op basis van noden in tegenstelling 

tot het statische karakter van rechten. Zo kunnen minderheidsgroepen viacultureel burgerschap hun 

identitaire, symbolische en representatieve noden verwezenlijken (Lister, 1998). Daarenbovenis het 

nodig  de  grenzen  van  ‘het  politieke’  zelf  te  heroverwegen. De  openheid  voor  actief  burgerschap 

vraagt naar een bredere definitie van de politieke arena: mensen zijn lid van een veelheid aan sociale 

groepen,  met  inbegrip  van,  maar  ook  binnenin  en  voorbij  hun  lidmaatschap  tot  het  tastbare 

staatsbestel  (McKinley,  2009,  p.  72).Particularisatie  van  groepenop  basis  van  één  eigenschap  kan 

worden  voorkomen  door  de  politieke  arena  en  ook  de  politieke  gemeenschap  als  gelaagd  te 

beschouwen: iemand is als vluchteling ook jong of oud, man of vrouw, hetero‐, homo‐ of biseksueel, 

werkend of werkloos, al dan niet gelovig,…Personen moeten de opportuniteit hebben betekenisvol 

te  ageren  in  voor  hen  toegankelijke  arena’s  –  lokaal,  nationaal,  globaal,  binnen  één  of  tussen 

meerdere belangengroepen – en via voor hen toegankelijke actievormen (Lister, 1998, p. 79). 

 

2.3 COSMOPOLITAN CITIZENSHIP 

 

“Mobile markets, technologies, and populations  interact to shape social spaces  in which mutations  in 

citizenship are crystallized. The different elements of citizenship (…), once assumed to go together, are 

becoming disarticulated from one another, and re‐articulated with universalizing forces and standards. 

So  while  in  theory  political  rights  depend  on  membership  in  a  nation‐state,  in  practice,  new 
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entitlements  are  being  realized  through  situated mobilizations  and  claims  in milieus  of  globalized 

contingency” (Ong, 2006, p. 499). 

 

De  ethiek  van  een  onbevooroordeeld  wereldburgerschap  bestaat  al  lang.  Het  derde  definitieve 

artikel in Immanuel Kants ‘Toward Perpetual Peace’ luidt: “Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen 

der  allgemeinen  Hospitalität  eingeschränkt  sein”  (Kant,  aangehaald  in  Limbu,  2009,  261).  Dat 

universele gastvrijheid een recht  is, weerhoudt Kant niet om dit expliciet te onderscheiden van een 

filantropische daad. “Hospitality, (…) does not depend upon the kindness of strangers but is owed to 

all people ‘by virtue of the right of possession in common of the earth’s surface’”. Het aardoppervlak 

is eindig en haar distributie oneven, dus, en hierin verschillen rechten duidelijk van filantropie: een 

recht  moet  worden  afgebakend,  telt  pas  in  welomschreven  omstandigheden  voor  welbepaalde 

casussen, en de staat houdt steeds het recht een ‘gast’ te weigeren als dit zonder ernstig gevaar voor 

die  gast  kan  (Limbu,  2009, p.  263).We mogen ons dus niet  ‘mispakken’  aan  de  ethiek  achter het 

Kantiaans cosmopolitanisme. “Positing hospitality as a right and not an act of philanthropy would, at 

first glance, seem to be a radical move that augments the foreigner’s status and provides him or her 

with  a  robust moral  (and  perhaps  legal)  claim  to  being welcomed  in  foreign  lands. However,  by 

circumscribing that right and declaring it only operative in the case of ‘destruction’ (…), Kant rewrites 

the  notion  of  hospitality  (…), making  it  conditional  and  restricted  instead  of  unconditional  and 

infinite”(Limbu, 2009, p. 263). Tot slot  lag Kants denken  in vergelijking met de huidige cliché’s van 

het  ‘frequentflyer  cosmopolitanisme’  in  een  geterritorialiseerd  wereldbeeld  van  nationale  staten 

vervat: “the hospitality  that  is  supposedly universal  is only available within a  juridical and political 

framework  in which  the  figure of  the universal  subject  is  synonymous with  the  citizen of a  state” 

(Derrida, aangehaald in Limbu, 2009, p. 264). 

 

De  hedendaagse  globale  migratiestromen  zouden  het  idee  van  een  haalbaar  cosmopolitanisme 

opnieuw grond doen vinden. Recente suggesties rond een ‘a‐nationaal’ burgerschap zijn verscheiden, 

zonder  op  elke  variabeledezelfde  nadrukken  te  leggen:  cosmopolitaans,  internationaal, 

transnationaal of  flexibel burgerschap  (McKinley,  2009;  Lister,  1998; Agamben,  2008; Ong,  2006). 

Gemeen hebben  ze dat  ze  varianten op burgerschap  voorstellen die de heilige  triade  staat‐natie‐

grondgebied contesteren.Een constructie van wereldburgerschapvereist een mentaliteitswijziging die 

toelaat  te reflecterenover een “politically  transformative space where  legal boundaries matter  less 

than transcendent solidarities and where movement is a ‘complex fate’” (McKinley, 2009, p. 68).Men 



 

16 

zou kunnen argumenteren dat – net zoals de affiniteit tot de natie in principe artificieel is1 – ook de 

affectieve  loyauteit  tot  een  globale  eenheid  kan  worden  geconstrueerd.Critici  benadrukkende 

onuitvoerbaarheid  van  een  dergelijke  community  zonder  tastbaremondialeinstitutionele 

voorzieningen,  toerekenbare  beslissingsprocedures,  mondialecultuur  of  mondiaal  collectief 

geheugen  (Walzer, 1983). Het  cosmopolitanistisch project  staat dus  voor de uitdaging  zowel haar 

praktisch draagvlak als haar affectief vermogen te bewijzen. 

 

Aihwa  Ong  (2006)beschrijft  trends  die  aanzetten  tot  de  vorming  van  global  assemblages  die  de 

publieke of politieke ruimte – “the site for new political mobilizations and claims” – verbreedt tot iets 

wijder  en  gelaagder  dan  de  natie‐staat(Ong,  2006,  p.  500).De  aanwezigheid  van  drie  types 

migranten: expats, gastarbeiders en vluchtelingen, brengttelkens vergelijkbare heroverwegingen van 

het begrip burgerschap  teweeg. Het burgerschapsbeleid dat  zij  veroorzaken  verschilt  echter:  voor 

business expatriates kadert het beleid  in zones of entitlementvan een  internationale mobiele elite: 

“temporary, multiple,  and  partial  ascription,  (...)  creating  conditions  (...)  to  claim  citizenship‐like 

entitlements”  (Ong,  2006,  p.  501).  De  arbeidsmobiliteit  binnen  de  Europese  Unie  veroorzaakt 

eveneens  de  creatie  van  ‘partiële’  contextuele  burgerschappen.  Ditbeleid  heeft  echter  een 

elitaristische uitwerking en marginaliseert “those who cannot scale the skills ladder or measure up to 

the  norms  of  self‐governing”  waardoor  zij  worden  gezien  als  deviant  of  als  dreigingen  voor  de 

veiligheid  van het  ‘globalized milieu’. Voor dederde  groep migranten past de  term bare  existence 

(Agamben, 2008): mensen die omwille van hun ballingschapnietsdan hun mensheid bezitten, maar 

zonder  burgerrechten  niet  in  staat  zijn  die mensheid  terealiseren.  Uit  deze  situatie  onstaat  een 

mondiale  arena  voor  politieke  mobilizatie  waarin  het  mensenrechtendiscours  de  belangen  van 

politiek onteigenden in zones of indistinction (Agamben, 2008) zou verdedigen. Desalniettemin blijft 

men kritisch over het vermogen van het mensenrechtenregime om die miljoenen personen van een 

nieuw  (wereld)burgerschap  te voorzien want  “the  rhetoric of ethical globalization operates at  too 

vast a scale to deal with specific milieus of exclusion and endangerment(…)  It  is by no means clear 

that the right to survival will everywhere be translated  into citizenship or merely  legitimized on the 

grounds of common humanity, or relevance to labor markets” (Ong, 2006, p. 503‐504). Om niet in de 

val van Listers ‘bogusuniversalism’te trappen, moet er dus worden benadrukt dat een zoektocht naar 

grensoverschrijdende  solidariteiten ook de particulariteiten moet onthullen.  Identiteit en  loyaliteit 

                                                        
1 Benedict Anderson illustreerde hoe naties in feite maar bestaan voor zover hun elementen haar als bestaand 

construeren. “Members of even the smallest nations will never know or meet all their fellow co‐nationals, ‘yet 

in the minds of each lives the image of their communion” (Anderson, 1992). 
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zijn van nature complexe, meervoudige en overlappende  fenomenen wiens uniciteit en creativiteit 

zelden in officiële documentatie kunnen worden vervat. 

 

Ondanks defilantropische  intenties achter mondiaal burgerschap,  in de praktijk zijn haar voordelige 

uitwerkingen eveneens onevenwichtig en exlusief gebleken. De verwerving van ‘wereldburgerschap’ 

door zij die daartoe de middelen hebben gaat intussen niet gepaard met de incorporatie van plichten 

en civiele verbondenheid over structurele ongelijkheid heen. Zones of entitlement staan  tegenover 

zones of indistinction want “those with the resources of citizenship proper to the territories of states 

may now enjoy considerable mobility of person, capital, identity and sociality, but it does not offer an 

obvious medium through which effective ethical responsibility between emplaced and displaced may 

be realised” (Franke, 2011, p. 44). 

 

2.4 TRANSNATIONALISME 

 

“Transnational beings are particularly polluting, since they are neither one thing nor another; or may 

be both; or neither here nor there; or may even be nowhere (in terms of any recognized cultural 

topography), and are at the very least ‘betwixt and between’ all recognized fixed points in the space‐

time of cultural classification” (Turner, aangehaald in Haddad, 2002, p. 34). 

 

Overwegendedeleemtes  in  het  theoretisch  betoog  en  de  praktische  toepassing  van 

cosmopolitanisme  lijkt  een  meervoudig  doch  niet  ‘a‐nationaal’ 

burgerschapbevattelijker.Transnationalisme  is  een  grensoverschrijdend  nationalisme,  waarbij  de 

gemeenschapszinvan  ‘transmigranten’ om‐ en overheen grenzen meandert. Het gaat om personen 

die meervoudige  socio‐politieke bandenen meer dan één enkele affiniteitsrelatie met een  staat of 

gemeenschap hebben(McKinley, 2009, p. 81).Transnationalisten puttenuit het conceptuele kadervan 

“the  national  order  of  things”(Malkki,  1995)  terwijl  ze  evenzeer  de  (enkelvoudige)  staat‐natie‐

grondgebied triniteit in twijfel trekken. Het transnationalisme spreekt van de mogelijkheid meerdere 

doch afzonderlijke‘burgerschappen’ tegelijkertijd  te dragen, of toch de substantieve  invulling ervan 

datniet per se met de formelegedocumenteerdeversieis geschraagd. Dit resulteert in een (voorlopig) 

impliciete  politieke machtsverschuiving  naar  transnationale  publieke  ruimtes  die,  echter,  niet  ter 

democratische  verantwoording  worden  geroepen.  “The  survival  of  democracy  may  depend  on 

finding ways of  including people with multiple  identities  in a range of political communities.  It also 

means  ensuring  citizen  participation  in  new  locations  of  power,  whether  supranational  or 

subnational, public or private” (Castles & Miller, 2003). 
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2.5 EFFECT VAN DE VLUCHTELING 

 

“Given  the by now unstoppable decline of  the nation‐state and  the general  corrosion of  traditional 

political‐juridical categories, the refugee is perhaps the only thinkable figure for the people of our time 

and  the only  category  in which one may  see  today – at  least until  the process of dissolution of  the 

nation‐state and of  its  sovereignty has achieved  full  completion –  the  forms and  limits of a  coming 

political community” (Agamben, 2008, p. 90) 

 

De  vluchtelingenstatus  biedt  interessante  inzichten  inde  conceptuele  constellatie  rond 

burgerschap.Indien we burgerschap in beperkte zin aannemen en de formele schakels vanrechten en 

plichten  binnen  een  enkelvoudig  staatsbestel  met  éénof  meerdere  erkende  volkeren  op  een 

afgebakend grondgebied als norm nemen, scheppen we ook de context die aanleiding geeft tot het 

ontstaan van het vluchtelingenstatuut. Anderzijds, als we beginnen bij de vluchteling – en we gaan 

uit  van  de  (morele)  abnormaliteit  van  het  fenomeen  –  komen  we  net meer  te  weten  over  de 

beperkingen  van  onze  gebruikelijke  stellingnames  en  gangbare woordenlijsten.  De  ervaringen  en 

verslagen  van  individuele  vluchtelingen  brengen  de  gelaagdheid  van  burgerschap  duidelijk  op  de 

voorgrond (McKinley, 2009, p. 59). 

 

Wanneer we  hier  ‘de  vluchteling’zo  benoemen  is  dit  om  redenen  van  analytische  bruikbaarheid: 

refugeeness is geen natuurlijke toestand dat als zodanig kan worden benaderd. Die overtuiging past 

binnen onze constructivistische grondslag: de ‘vluchtelingengemeenschap’ is een construct gebouwd 

op  niets  meer  dan  een  verzameling  mensen  die  eenzelfde  legale  status  dragen  (of  net  niet 

dragen)“that  includes within  it a world of different  socioeconomic  statuses, personal histories and 

psychological and spiritual situations” (Malkki, 1995, p. 496). 

 

Wat  de  geëmigreerde  individueën  die  uiteindelijk  onder  het  label  vluchteling  vallen wel  gemeen 

hebben is hun ambivalente positie ten opzichte van burgerschap en mensdom (in juridische termen) 

in  het  algemeen.  Al  geldt  dit  niet  in  elk  geval  en  is  het  niet  de  bepalende  variabele  voor  het 

‘vluchteling‐zijn’,  worden  de  formele  banden  met  het  staatsbestel  van  oorsprong  gehavend, 

zonietontbonden  (Malkki, 1995, p. 501). De mondiale demografie zit met “a permanently  resident 

mass of noncitizens that do not want to be and cannot be either naturalized or repatriated. These 

noncitizens often have nationalities of origin, but, inasmuch as they prefer not to benefit from their 

own states’ protection,  they  find  themselves, as refugees,  in a condition of de  facto statelessness” 

(Agamben, 2008, p. 94). Wanneer een groeiend onderdeel der mensheid niet  langer representabel 

blijkt binnen de ‘natie‐staat’, roept dat de dringende vraag op of het wel deugt deze setting nog als 
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uitgangspunt te behouden. Zo dient‘de vluchteling’hier als vertrekpunt om hetvraagstuk burgerschap 

te benaderen (Agamben, 2008, p. 93). 

 

2.5.1 TERRITORIUM   

Het al dan niet bekwaam geacht worden om burgerrechten te genieten wordt afhankelijk gemaakt 

van  het  grondgebied  dat  wordt  verlaten,  betreden  en/of  overschreden  –  en  het  bijbehorende 

staatsbestel.  Academici  en  beleidsmakers  blijven  vasthouden  aan  territoriale  entiteiten  als 

vereenvoudigde modellen voor analyse  (McKinley, 2009, p. 58). “Calls  for cosmopolitan citizenship 

may address the moral  indefensibility of admission criteria, appeal to global solidarities, or point to 

the porosity of post‐Westphalian borders, but the administrative state still operates within a  legally 

reified  territorial  paradigm  in  which  immigration  laws  perform  the  exclusionary  ‘dirty  work’  of 

citizenship”  (McKinley,  2009,  p.  68).Men  kan  er  enerzijds  voor  pleiten  de  sacrosanctie  van  het 

grondgebied los te laten en een hervorming van het burgerschapsparadigma door te voeren met een 

aterritoriaal vertrekpunt  (deterritorialiseren), of men kanhet burgerschapsparadigma zo hervormen 

dat het weer in het staat‐natie‐grondgebied‐verband past. 

 

Emma Haddad  (2002) poneerde dat de natie‐staat metterdaad ook de vluchteling creëerde, maar, 

staten  kunnen  ook  de  locus  van  de  oplossing  blijven:  “Finding  an  external  solution  would  be 

inconceivable, since outside the world of nation‐states there would be no refugees” (Haddad, 2002, 

p. 36).   Derhalve pleit  ze voor  reterritorialisatie, de  restauratie van de vluchteling binnen de orde 

burger‐staat‐grondgebied  en  zietze  repatriatie‐, hervestigings‐ of naturalisatieprocedures  als enige 

adequate  aanpak  om  de  harmonie  tussen  vluchtelingen  en  het  soevereintiteitsprincipe  te 

revalideren.Haarcirkelredenering  dat  zonder  de  ‘national  order  of  things’  er  niet  zoiets  als  een 

vluchteling zou bestaan – en dat het probleem daarom ook niet kan worden opgelost dan in die orde 

– botst met de hier gehanteerde logica. Anderzijds waarschuwt Seteney Shami wel voor een situatie 

waarin  deterritorialitiet  de  norm wordt.  “If  the world  is  a  ‘nightmarish  postmodern  landscape  of 

homelessness’ (...), then the refugee is simply one of many who travel this landscape(…)”. Net zoals 

Lister, waarschuwt ook Shami dan voor een “erasure through inclusion” (Shami, 1996, p. 8).  

 

Giorgio Agamben (2008) redeneert in die omgekeerde richting: de vluchteling als norm. Hij beschrijft 

een  potentieel  scenario  in  de  Europese  setting,  indien  men  niet  zou  denken  in  termen  van 

burgerschap maar  in  termen  vanrefugeeness.  Ten  eerste  klaagt Agamben de  artificialiteit  van het 

onvrijwillige  contract  tussen nascita(geboorte) en natie  aan. Een band die de natie‐staten bij hun 

ontstaan  hebben  uitgevonden  en  die  sindsdien  evident  werd.Een  Europeseruimte  kan  de 

onafhankelijkheid  tussen  de  twee  weer  laten  vigeren  aan  de  hand  van  haar  aterritorialiteit,  of 
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“reciprocal extraterritoriality”. Europa wordt zodoende een aterritoriale ruimte waarin in plaats van 

een  verzameling  naties,  alle  inwoners  (ongeacht  hun  burgerschap)  in  een  “position  of  exodus  or 

refuge”  leven  (Agamben,  2008,  pp.  94‐95). Met  andere woorden:  zonder  natie‐staat  bestaat  ook 

geen exclusief ‘toebehoren’ van het territorium en behoort er geen uitdrukkelijke discretie omtrent 

burgerschap  iemand  toe.  Agamben  gooit  zo  de  volledige  gevestigde  denkwijze  omver.  Waarin 

Haddad anarchie voorspelt, ziet hij de ontbinding van het vraagstuk in zijn geheel. 

 

2.5.2 BURGERSCHAP 

Het  concipiëren  van  een  burgerschap  zonder  natie  of  grondgebiedblijft  een  struikelblok  in  ons 

denken. Nochtans, de  formele  categorie die dit belichaamt bestaatmet de vluchtelingenstatus dus 

weldegelijk – ofschoon ontdaan van alles uitgezonderd hun mensheid  (‘bare humanity’ uit Malkki, 

1996).  Anderzijds  vormde  uitgerekend  die  institutionele  erkenningvan  de  vluchtelingenstatus  een 

beproeving voor het cosmopolitaanse project. Legalisering en standardisering gaf de vluchteling een 

– toen –  logische ‘plek’  in het politieke  landschap. Sedertdien wordt de vluchtelingenstatus aanzien 

als een voorlopige anomalie, iets dat uiteindelijk procedureel opgaat in naturalisatie of repatriëring, 

waar we wederom houvast vinden  in burgerschap. Sprekender: het rudimentaire  ‘mens‐zijn’ wordt 

geachtultiem  te  verdwijnen  in  iets  anders,  waarvoor  we  wel  over  conceptueel  gereedschap 

beschikken. “A stable statute for the human in itself is inconceivable in the law of the nation‐state” 

(Agamben, 2008, p. 92).Ondanks het feit dat ze buiten de contouren van burgerschap vallen, en dus 

in  de  hiaten  van  het  internationale  systeem,  blijven  vluchtelingen  er  toch,  en  enkel,  in  die  zin 

ingesloten door de gelijktijdige (juridische) productie van hun uitsluting (Owens, 2011, p. 140). Men 

kan zich hier echter weer afvragen hoe men het differentiëren tussen personen – als ofwel burgers, 

ofwel vluchtelingen, ofwel asielzoekers zonder ‘fatsoenlijke’ reden, ofwel mensen in se – moreel kan 

onderschragen.  Het  bevoorrechten  van  een  bevolkingscategorie,  ongeacht  dewelke,  trekt  ons 

veeleer dieper in het fundamenteel debat dan dat het een uitweg voorziet. 

 

Heersendecitizenshipnarratives  zijn gebouwd op een  specifieke  terminologie, en modelleren  zowel 

bewust  als  onbewust  heelder  mentaliteiten.  In  het  geval  van  ‘de  vluchteling’  die,  zoals  we 

toelichtten,  in  principe  enkel  via  legalistische  toetsstenen  een  categorie  vormt,  heeft  het 

beleidsmatige  en  academische2  begrippenkader  voelbare  effecten  op  de  dagelijkse  (politieke) 

ervaring  van  deze  individuën.  Hieronder  leggen  we  aan  de  hand  van  Liisa  Malkki’s  (1996) 

etnografisch  onderzoek  een  aantal  zorgwekkende  retorische  tendensen  bloot met  betrekking  tot 

vluchtelingen, burgerschap en agency. 

 

                                                        
2 Zie Bakewell (2008) voor het belang van onafhankelijk academisch onderzoek. 
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“We  talk  of  flows  of  refugees,  mass  movements  and  tides,  people  who  are  running, 

escaping.Such  liquid  images  (…)  contrast with  the  territorialising metaphors  of  identity  – 

‘roots, soils, trees, seeds are washed away  in human flood‐tides, waves, flows, streams, and 

rivers’” (Haddad, 2002, p. 33). 

 

De dynamiek van het discours rond vluchtelingen staat haaks op het idee van stabiliteit dat we graag 

rond burgerschap bouwen. Hierdoor lijkt het ene het andere uit te sluiten. Malkki detecteerde in het 

administratieve milieu de neiging om van archetypische,  ‘deugdelijke’ vluchtelingen  te spreken, de 

taal van hulporganisaties zorgt voor  framing dat  leidt tot de verstomming van de  individuën en de 

marginalisatie van hun verhalen en de gestandardiseerde discursieve  formules met betrekking  tot 

het  vluchtelingenstatuut  brachten  tevens  een  systematische  dehistorisering  en  aldus  een 

onvermijdelijke depolitisering teweeg. Om deze ‘ruwe massa ontheemden’ te handhaven moest men 

simplificeren, generaliseren en categoriseren: een aanpak die doordrong tot de media die burgers en 

opinieleiders  overal  ter  wereld  informeren.  “An  utterhuman  uniformity  is  hammeredinto  the 

viewer's  retina.(...).  It  in  no  way  helps  one  to  realize  thateach  of  the  persons  (…)has  a  name, 

opinions,  relatives, andhistories, or  thateach has  reasons  forbeing where he  is now”(Malkki, 1996, 

pp. 387‐388). Listers waarschuwing voor de valkuilen van het universalisme blijkt andermaal relevant 

in Malkkis dehistoricizing universalism.Zeondervond dat het  individuele  relaas  van  een  vluchteling 

met  wantrouwen  wordt  benaderd.3Met  name  in  de  context  van  gedwongen  migratie  ligt  het 

verleden  in een broosweb van veelvoudige subjectieve verhalen. Die onzekerheid rond persoonlijke 

getuigenissen  groeide  uit  tot  een  dehistorisering  enerzijds,  en  het  depolitiseren  van  die 

getuigenissen  anderzijds  (Malkki,  1996,  p.  385).  Diecensuurontzegt  het  individu  “the  ability  to 

establish narrative authority over one's own circumstances and future, and, also, the ability to claim 

an audience”: agency(Malkki, 1996, p. 393;  Lister, 1998). De menselijke primaire bronnen worden 

een sprakeloosheid opgelegd door en ten op zichte van dezelfde organisaties die belast zijn met hun 

zorg en die zich niettemin het gezaghebbende narrative toe‐eigenen (Malkki, 1996, p. 386). 

 

Maar de  identiteit waar  refugeeness deel van uitmaakt  is niet per definitie gedoemd  tot politieke 

impotentie  –  een  argument  dat  doorheen  deze  thesis  naar  voor  zou  moeten  komen.  Malkki 

ondervond  dat  die  identiteit  niet  als  last maar  als  betekenisvolle morele  toestand werd  ingevuld 

(Malkki, 1996, p. 381). Malkki’s studie nam plaats  in vluchtelingenkampen, maar mogelijks kunnen 

                                                        
3 Ze werd geconfronteerd met representaties van vluchtelingen als “a victim whose judgment and reason had 
been compromised by his or her experiences. This was a tragic, and sometimes repulsive, figure who could be 
deciphered and healed only by professionals, and who was opaque even (or perhaps especially) to himself or 
herself” (Malkki, 1996, p. 384).  
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deze bevindingen worden doorgetrokken naar de positie van gemarginaliseerde groepen  in andere 

contexten.  In deze studie hypothetiseren we dat het  (wettelijke) onvermogen om via  institutioneel 

verankerde  kanalen  aan  politiek  te  doen,  geenszins  betekent  dat  actieve  politieke  participatie 

onmogelijkis. De  veronderstelling  luidt  dat waar  erkende  politieke  en  sociale  structuren  niet  van 

toepassing zijn, officieuze structuren ontkiemen. Hiervoor moet het gewoonlijke discours weliswaar 

evolueren  naar  een  ‘historiserend  humanisme’  “that  insists  on  acknowledging  not  only  human 

suffering but also narrative authority, historical agency, and political memory” (Malkki, 1996, p. 398). 

 

2.6 INTERNATIONAAL RECHT 

 

“The conception of human rights based on the supposed existence of a human being as such (…) proves 

to be untenable as  soon as  those who profess  it  find  themselves  confronted  for  the  first  time with 

people who have really  lost every quality and every specific relation except for the pure fact of being 

human” (Agamben, 2008, p. 92).  

 

Vluchtelingen  vallen  in  de  groeven  tussen  natie‐staten  waardoor  ze  enerzijds  voor  bijstand  en 

bescherming  zijn  aangewezen  op  de  internationale  gemeenschap,  anderzijds  buiten  de  greepvan 

diezelfde gemeenschap verwijlen (Haddad, 2002, p. 29). Internationale organisaties, met als koploper 

de Verenigde Naties, namen doorheen de tijd de lasten van staten op zich en spelen een belangrijke 

rol in de consolidatie van een internationaal ‘vluchtelingensysteem’. “An organization functioning as 

a global  state”  staat nu aan het  roer  van dit  regime, maar  zonder een democratisch  systeem van 

checks  and  balances  diehaar  zou  verplichten  rekenschap  af  te  leggen  bijde  onderdanen  ervan 

(Malkki, 1995, p. 505). 

 

Het  internationale  rechtssysteem  dat  zich  over  het  vluchtelingenprobleem  buigt  heeft  een  aantal 

hoekstenen:  de  Universele  Verklaring  van  de  Rechten  van  de  Mens  (UVRM),  het  daarop 

voortbouwendeInternationaal  Verdrag  inzake  Burgerrechten  en  Politieke  Rechten(BUPO),  het 

Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen  (de Conventie van Genève) en het 

VN‐orgaan  dat  deze  bepalingen  ten  uitvoer  legt,  het  Hoog  Commissariaat  voor  de 

Vluchtelingen(UNHCR) (UNGA, 1948; 1966; UNHCR, 2010; Mandal, 2003). Wat de Europese context 

betreft  vindt  het  Europees  Hof  voor  de  Rechten  van  de Mens  haar  oorsprong  in  het  Europees 

Verdrag  voor  de  Rechten  van  de  Mens(EVRM)  (EHRM,  1950),  dat  de  lidstaten  stuurt  in  hun 

beslissingen omtrent vluchtelingen.Dit deel reflecteert over de betekenisgeving en spanningsvelden 

van het systeem. Later bespreken we de concrete bepalingen. 
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2.6.1 ‘THE PERPLEXITIES OF THE RIGHTS OF MAN’4 

De internationale mensenrechtenbepalingengelden – in principe – voor iedere persoon,en zouden – 

in principe – het begrensde en gewortelde burgerschap moeten overstijgen om algemene sociale en 

politieke gerechtigheid na te streven. Mensenrechten treden in de mondiale publieke cultuur op als 

symbolische  orde,  in  grote  lijnen  aanvaard  als  richtinggevend  politiek‐cultureel  kader  dat  natie‐

staten kan bijsturen. Inhoudelijk staan mensenrechten ininteractief verband met de historische strijd 

om burgerrechten. Vandaag staat daar het issue van rechten en plichten voormigranten centraal en 

via  de mensenrechtenagenda  komen  een  hele  reeks  van  zulke  rechten  (en  plichten)  niet  langer 

exclusief toe aan dragers van burgerschap. 

 

Toch houdt het dichotomische denken ook  in de mensenrechtenbenadering  stand. VolgensGiorgio 

Agamben blijven mensenrechten onafscheidbaar verbonden aan de veronderstelling dat ieder mens 

ook  ergens  een  burger  is.  Vermits  burgerrechten  en mensenrechten  politieke  producten  zijn  uit 

eenzelfde  sociale,  politieke  en  historische  kader,  steunen  zij  op  gelijke  bouwstenen.    Zo  zijn  ook 

institutionele mensenrechten creaties, “contingent on political actions”, en ook de bescherming van 

mensenrechten wordt gesitueerd  in politieke structuren die als site voor aansprakelijkheid dienen. 

Met als gevolg dat “the loss of one’s grasp on political society effectively entails also one’s expulsion 

from humanity” (Arendt, 1973, pp. 296–297). 

 

Om de indistinctie van groepen die geen lidmaatschap aan een specifieke politiek‐juridische entiteit 

genieten te voorkomen, pleit Hannah Arendt voor “the right not to have rights” (Arendt, 1973).Met 

deze  omgekeerde  redenering  zijn  rechten  en  plichten  en  de  instituties  waarin  ze  worden 

gewaarborgd producten van  sociale en politieke  relaties waarover niemand beschikking heeft, die 

dus verworven noch toegekend kunnen worden maar die contextgebonden en telkens het resultaat 

zijn van een democratisch proces enagency. 

 

2.6.2 VLUCHTELINGENRECHT 

Het  UNHCR werd  op  14  december  1950  door  de  Algemene  Vergadering  van  de  VNals  executief 

orgaan  in het  leven geroepen, met als opdracht “het  internationale optreden  ter bescherming van 

vluchtelingen  aan  te  sturen  en  te  coördineren  en oplossingen  aan  te  reiken  voor de wereldwijde 

vluchtelingenproblematiek”  (UNHCR, 2014a, 16  augustus). Het  statuut  kent het UNHCR  enkel een 

sociaal en humanitair karakter  toe, ze draagt uitdrukkelijk geen politiek karakter  (Agamben, 2008). 

Nochtans  is de vluchtelingenkwestie sterk politiek geladen. Deze tegenstelling resulteerde voor het 

                                                        
4 Uit Hannah Arendts The Origins of Totalitarianism (1973) 
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UNHCR  in een apolitiek technocratisch model dat de soevereiniteit van staten spaart met voelbare 

gevolgen  voor  haar  autoriteit  en missie5. De  loutere  vaststelling  van  de  vluchtelingenstatus werd 

voor ontheemde personen hét criterium om bescherming te ‘verdienen’.  

 

In  functie  van  de  gestandardiseerde  aanpak  ontwierp  men  tevens  het  Internationaal  Verdrag 

betreffende  de  Status  van  Vluchtelingen,  waarop  het  UNHCR  zich  baseert.  Ondanks  het 

cosmopolitaans potentieel in verdragen betreffende mensen‐ en vluchtelingenrechten, klinkt er een 

sterke  soevereine  noot  doorheen  de  Conventie.  Men  opteerde  voor  een  “internationalism  of 

nations” in plaats van een “internationalism of transcendent values” (Malkki, 1995, pp. 497‐502). De 

Conventie garandeert voor vluchtelingen specifieke  individuele rechten  (cf.  infra), Maar voor zover 

het recht op asielaanvraag wordt bevestigd, wordt dit niet gekoppeld aan evenredige verplichtingen 

voor nationale, regionale of internationale instituties (Haddad, 2002, p. 36). Zo worden vluchtelingen 

als categorie alweer buiten het burger‐staat‐natie‐axioma geplaatst. 

 

De vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en vrijheid van vereiniging staan aan de basis 

van beduidend politiek activisme en worden gegarandeerd doorheen het UVRM, het BUPO en de 

Vluchtelingenconventie  (cf.  inra). Concreet beroep op de combinatie van de drie  rechten biedt  (in 

principe)  de  juridische  basis  voor  het  recht  van  vluchtelingen  om  hun  politiek  activisme  op 

betekenisvolle manier  in  te  richten  in de vorm van politieke organisaties – onder voorbehoud dat 

deze organisaties een vreedzame agenda nastreven. Bovendien moet een vluchteling zich net zoals 

een  burger  vrijkunnen  vestigen  en  dienen  zijn  of  haar  persoonlijke  levenssfeer  en  het  genot  van 

eigendomgerespecteerd6 – tevens onontbeerlijk voor waardigpolitiek wezen(Mandal, 2003). 

 

2.6.3 PRAKTIJK 

Edwards  en  Ferstman  (2009)  zijn  bijzonder  kritisch  om  de  feitelijke  realisatie  van  de  nobele 

doelstellingen  in het  internationaal  recht. Rechten blijken allesbehalve universeel en worden door 

bestuurders de facto gerangschikt “evidenced by the  idea of derogability of some rights  in times of 

public emergency,  the  failure  to  recognise  the  justiciability of specific  types of  rights, and  ideas of 

immediate versus progressive  implementation”  (Edwards & Ferstman, 2009, p. 35). Slechts weinig 

rechten  blijken  in  de  praktijk  onaantastbaar,  met  name  de  fundamentele  vrijheden  van 

meningsuiting, vereniging en vergadering en het recht op bescherming tegen willekeurige detentie, 

                                                        
5 “UNHCR’s narrow focus on determination detracted from its ability to advocate more broadly for those who 
were not strictly political refugees but people in genuine conditions of distress and in need of protection 
nonetheless” (McKinley, 2009, p. 75) 
6 Over deze vrijheden wordt in het BUPO niets vermeld, ze staan vervat in Artikel 17 van het UVRM (UNGA, 
1948; Mandal, 2003, p. 9) 
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op vrijheid en veiligheid. Daar komt bij dat niet‐burgers nog kwetsbaarder zijn ten aanzien van deze 

‘uitzonderingen’ gezien hun structureel en statutair zwakke positie, waardoor de toegang tot politiek 

om  dieuitzonderingen  aan  te  vechten  door  hun  legaal  statuut  wordt  belemmerd  (Edwars  & 

Ferstman, 2009, p. 39). 

 

2.7 POLITICS OF THE UNGOVERNED 

 

“What happens to the refugee or asylee once a determination is made within a resettlement country 

is  largely absent  from  the  citizenship debate. There  is a vast disparity  in  the  treatment of  refugees 

once admitted that completely belies any sentiment of humanitarian generosity” (McKinley, 2009, p. 

68). 

 

Een groot deel van de  literatuur die de vluchtelingenkwestie behandelt  is statutair en abstract. Een 

blik op wat er in feite door de primaire betrokkenen met hun ‘toestand’ wordt gedaan – hoe ze hun 

agency  benutten  –  is  zeldzaam. Daarom  behandelen we  in  deze  laatste  twee  onderdelen  nog  de 

literatuur rondaccountability structuresen coping strategies.  

 

Met  accountability  (politieke  verantwoordingsplicht)  doelt  men  op  de  evenwichtigheid  van  een 

principal‐agentrelatie. In de politicologie betekent dit de relatie tussen de principal – “the recipients 

of  the  system  of  services”  (meestal  de  burger)  –  en  de  agent  –  “the  provider  enacting  service 

provision” (meestal de regerende macht) –waarbij door een proces van geïnstitutionaliseerd toezicht 

op de volbrenging van de  taken waarmee de burger de  staat heeft belast, een  continue  feedback 

plaatsvindt  (Masiero, 2012, p. 83). Men herkent hierin dadelijk het dilemma dat  centraal  staat  in 

deze verhandeling: burgerschap als conditio sine qua nonom in aanmerking te komen voor de rol van 

principal met  decisional  leverage  op  de  staatsinstellingen.  “Accountability  is  predicated,  first  and 

foremost, on the way  in which the state conceptualizes  its citizens” (Corbridge et al., aangehaald  in 

Masiero, 2012, p. 80). 

 

Partha Chatterjee  (2004)  vertrekt  vanuit de definiëring  van burgerschap door  regimes om  tot het 

paradigma  “politics of  the  governed”  te  komen: besturen  impliceert ook de determinatie  van het 

bestuursobject. De definities van  regeringen worden echter gekarakteriseerd door een dichotomie 

van civiele versus politieke gemeenschappen. De eerste,  is “consituted by  legally recognized groups 

of  citizens,  whose  interaction  with  the  government  is  predicated  on  a  system  of  formal  rights, 

stemming directly from the attribution of citizenship with which individuals are entitled”. De tweede, 

een politieke gemeenschap, “comprehends all  those  individuals  that are not  regarded as a proper 
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citizens, as  they are not entitled with  citizenship  in a  legal  form: as a  result,  these  individuals are 

conceptualized  through  the  prism  of  particular  groups,  defined  by  specific  characteristics  and 

approached in force of them” (Masiero, 2012, p. 80; Chatterjee, 2004). Volgens dit model kunnen zij 

die  door  een  regime  buiten  de  erkende  civiele  gemeenschap  geplaatst  worden,  niet  dezelfde 

aansprakelijkheidsformules  eisen  als  de  “legally  empowerd  individuals,  who  enjoy  rights  of 

association and self‐determination and sue them to  interface with the government, on the basis of 

the unspelled social contract underlying modern nations”  (Masiero, 2012, p. 87). Zoals  reeds werd 

aangehaald: op politiek vlak garandeert het ‘verwerven’ van de vluchtelingenstatus geen alternatief 

voor compleet burgerschap, noch biedt het garanties van participatiemogelijkheden die verder gaan 

dan  het  primaire  pakket  mensenrechten.  Vluchtelingen  worden  dus  door  hun  internationale 

juridische  status  categoriaal  naar  Chatterjees  politieke  gemeenschap  verschoven,  waar  ze 

onvertegenwoordigd  –  doch  verre  van  vrij  van  reglementering  (!)  –  achterblijven,  zonder  dat  ze 

beroep kunnen doen op een verantwoordingsplicht vanwege een overheid. Een breuk in de normale 

democratische accountability structures: de accountability gap (DeLorenzo, 2007, 16 augustus). 

 

Een scheur  in het aansprakelijkheidsprincipe kan ook ontstaan door de gepoogde oplossing ervoor. 

Het  omstandige  internationale  vluchtelingen‐  en  mensenrechtenregime  zou  de  indruk  kunnen 

wekken van afgenomen soevereiniteit van natie‐staten over hun burgerschapsbeleid. De definiëring, 

institutionalisering  en  regulering  van  vluchtelingen  als  ‘political  community’  en  de  oprichting  van 

“deep networks of international governmental and non‐ governmental agencies that work to capture 

and  administer  humanitarian  aid  to  displaced  persons within  international  space  itself”,  kent  de 

asiellanden echter  tegelijkertijd meer controlemacht over de beweging en vestiging van personen. 

Men zou deze soevereiniteitsafstand dus ook kunnen zien als een toegenomen controlemacht met 

een  afname  van  aansprakelijkheid,  die  naar  deze  (internationale)  netwerken  verschuift  (Franke, 

2011, pp. 47‐48). Deoprichting van het UNHCR diende bijvoorbeeld om het hiaat in de bescherming 

door  natie‐staten  op  het  niveau  van  de  internationale  gemeenschap  in  te  vullen, maar  een  VN‐

organisatie  die  als  ‘quasi‐staat’  functioneert  draagt  niet  het  volledige  mandaat  om  de  staat  te 

vervangen, noch voorziet het  in omvattende structuren opdat de objecten verantwoording kunnen 

vorderen. Eenkritiek van Mauro DeLorenzo  is van toepassing op vluchtelingenkampen (een context 

die significant verschilt van de hervestigings‐ of integratiecontext) en luidt dat ten eerste, individuele 

gastlanden  de  jure  verantwoordelijk  zijn  voor  de  bescherming  van  (de  mensenrechten 

van)vluchtelingen op hun  grondgebied, maar  twee, dat het UNHCR de  facto  “state‐like  functions” 

opneemtzonder  er  rechterlijke  of  politieke  controle  voor  te  ondergaan(DeLorenzo,  2007,  16 

augustus). Mogelijk om morele redenen gaan de operaties van het UNHCR in het algemeen al onder 

weinig kritisch toezicht door, maar daarenboven kan men de VN wettelijk gezien niet aanklagen: de 
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VN (en haar organisaties) genieten soevereine immunititeit in het internationaal recht. Door het feit 

dat “host states consider refugees to be the responsibility of the ‘international community’, and are 

pleased to cede their sovereignty on this issue to UNHCR”, en het agentschap “plans, manages, and 

funds  refugee  camps  in  developing  countries,  yet  denies  responsibility  for  the  human  rights 

conditions in those camps, blaming host governments” ontstaat er wederom een accountability gap. 

Gelet op de aanzienlijke macht en invloed die het UNHCR met haar programma’s, onderhandelingen 

en  retoriek  uitdraagt,  is  dit  bedenkelijk.  DeLorenzo  meldt  de  schending  van  een  aantal 

basismensenrechten door het UNHCR,  zoals de  vrijheid  van  vestiging en het  recht op werk  (in de 

kampen)  en  ernstige  tekortkomingen  op  vlak  van  juridische  bescherming  en  bewustmaking7  – 

waarvoor het agentschap hoe dan ook niet wordt terechtgewezen (DeLorenzo, 2007, 16 augustus). 

Ten  slotte  zijn NGOs,  filantropische  organisaties  en  VN‐organen  die  als  surrogaatstaten  pogen  te 

functioneren  en  eventueel  een  ‘alternatieve  civiele  gemeenschap’  bieden,  steeds  door mandaat 

en/of (financiële) draagkracht beperkt  in hun dienstverlening. Bijgevolg zijn ‘principals’ aangewezen 

op  zichzelf  om  bepaalde  sociale  en  politieke  diensten  te  verstrekken  en  “the  politics  of  the 

ungoverned  (...)  are  filled  by  the  people  through  self‐government  and  a  community‐oriented 

discipline to guarantee human and civil rights” (Masiero, 2012, pp. 88‐91). 

 

Een breuk in de principal‐agent relatie verrijst dus door: 

een  afbakening  door  de  overheid  van  haar  ingezetenen  in  civiele  versus  politieke 

gemeenschappen 

een incongruentie tussen de wettelijk aansprakelijke instanties versus de instanties die feitelijke 

verantwoordelijkheid opnemen 

de asymmetrische verhouding van de rechten en noden die beschermd dienen te worden en de 

contouren van het mandaat en de middelen van de (de facto) verantwoordelijke instanties 

 

2.8 COPING STRATEGIES 

 

“The question, then,  is not only of saying something but of transforming the very scene of exchange, 

indeed of constructing a new scene in which the speaker seizes and modifies the existing codes to carve 

out a space of discourse where there is recognition for both the status of the speaker and the sense of 

his or her speech” (Limbu, 2009, p. 278). 

 

                                                        
7 “Refugees are rarely given reasons for rejection of their application, much less a legal argument. 
Often the rejection seemed based on an intuitive judgement by a protection officer about 
‘credibility’”(DeLorenzo, 2007, 16 augustus).  
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De gebrekkigheid van verantwoordingsstructuren belet echter niet dat  zij die  in de gleuven vallen 

niet  in  staat  zijn beroep  te doen op hun  eigen  vermogen  zich  in de politieke  en  sociale  arena  te 

organiseren: agency (Lister, 1998).  

 

Rudhramoorthy  Cheran  (2006)  komt  naar  voor met  een  perspectief  op  de  sociale,  culturele  en 

politeke formaties van diaspora‐groepen,geïnspireerd op het transnationalisme. Er zou in het beleid 

te veel terughoudendheid zijn omwille van “notions of refugee diasporas with unalterable territorial 

identities,  loyalties  and  nostalgia.  However,  the  contemporary  transnational  practices  of  refugee 

diasporas are multifaceted, fluid and exhibit multiple belongings and multiple homes” (Cheran, 2006, 

p. 5).Het is van dit vertrekpunt dat men het ontstaan, het bestaan en de werking van parallelle civiele 

gemeenschappen  (parallel  civil  societies)  moet  benaderen.  Deze  gemeenschappen,  die  niet  per 

definitie  volledig  buiten  het  officiële  politieke  systeem  staan,  vormen  zich  rond  transnationale 

netwerken  en  hebben  gemeen  dat  het  idee  ‘thuis’ meerdere  loci  inhoudt  en  niet  vaststaat.  Ze 

ontwikkelen  zichin  interactie  met  en  als  reactie  ophet  beleid  rond  (gedwongen)  migratie  en 

integratie  van  asiellanden.  “These  policies,  together with  racism  and  social  exclusion  have  led  to 

transnational practices  that  can be  read as a  response  to marginalization and exclusion”  (Cheran, 

2006, p. 5). Tot  slot heeft ook de omhelzing van  ‘multiculturalisme’  in het beleidhaar  invloed: het 

faciliteerde  de  affirmatie  van  culturele  diversiteit  “(…)  while  at  the  same  time  managing  and 

channeling it through approved government avenues (…). In essence, the official multicultural policy 

is  not  more  than  a  culturalist  rendition  of  multiculturalism  without  corresponding  political 

representation  or  power”  (Cheran,  2006,  p.  5).  Het  blijft  dus  een  uitdaging  voor  zulke 

gemeenschappen  om  betekenisvol  te  ageren:  ofwel,  vanaf  de  kantlijn  van  het  ‘officiële’  systeem, 

parallel  doch  significant  kunnen  optreden,  ofwel,  binnen  de  voorziene  politieke  structuren,  hun 

authenticiteit  en  belangen  als  gemeenschap weten  te  behouden  en  verdedigen  ten  opzichte  van 

ontoereikende  verzoeningspolitiek  (Cheran,  2006,  p.  7).  Voorbeelden  van  domeinen waarin  deze 

parallelle gemeenschappen hun politieke of sociale belangen actief kunnen profileren en verdedigen 

zijn o.m. alternatieve media‐ en entertainmentsectors, onderwijs en historische bewustmaking, en 

rechtsbijstand (Cheran, 2006, p. 7; DeLorenzo, 2007, 16 augustus). 

 

Omwille van accountability  issues die we hierboven bespraken zijn gemarginaliseerde groepen vaak 

op  zichzelf  aangewezen, maar  niet  per  definitie  slachtoffers:  de  keuze  aan  parallelle  politieke  of 

sociale actie te doen kan bewust zijn. DeLorenzo gaf het voorbeeld van gezinnen die de beknotting 

van het humanitaire regime wilden ontsnappen en via hun eigen weg hun socio‐economisch bestaan 

uitbouwen.  “They  are  usually  ignored  by  aid  agencies,  and  they  often  do  not  benefit  from  legal 

protection.  (…)  But  they  remain  there  because  they  judge  they  are  better  off  economically  or  in 
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terms of safety”  (DeLorenzo, 2007, 16 augustus).  In de Palestijnse vluchtelingenkampen  in Libanon 

zijn  populaire  comités  opgericht  die  in  staan  voor  het  dagelijkse  bestuur  in  de  kampen  en  voor 

beslechting  en  arbitrage  van  conflicten.  Er  bestaan  ook  de  Tanzimat  die  als  equivalent  van 

vakbonden bezig zijn met werkgerelateerde zaken (Masiero, 2012, p. 90). Zulke voorbeelden tonen 

aan dat de aanpak van politiek‐civiele isolatie van de categorie vluchteling (in vluchtelingenkampen, 

opvang‐ en detentiecentra, of juridische bepalingen en statussen), en de eenzijdige immobiliserende 

‘hulpverlening’  aan  die  categorie  in  feite  gebreken  heeft  met  betrekking  totdemocratische 

procedures en mensenrechten en niet per se de meest convenabele of ‘natuurlijke’ antwoorden zijn. 

Er zijn alleszins meer opties – “that promote  integration and economic development”  (DeLorenzo, 

2007, 28 augustus) – te vinden door te kijken naar wat er gebeurt in parallelle politieke praktijken.  

 

Afhankelijk  van  het  beleid,  ontwikkelen  gemeenschappen  zich  tot  etnische  gemeenschappen,  dan 

wel  etnische  minderheden  (Castles  &  Miller,  2003).  De  ene,  in  een  context  van  “openness  to 

settlement, granting of citizenship and gradual acceptance of cultural diversity” wordt dan gezien als 

een legitiem deel van de multiculturele civiele samenleving. De ontwikkeling van het andere uiterste, 

als  reactie op  tegenovergesteld beleid, “is widely  regarded as undesirable and divisive”  (Castles & 

Miller,  2003,  pp.  34‐35). De  toebedeling  van  een  ondergeschikte  plaats  in  de  politieke  en  civiele 

samenleving  aan  minderheden,  en  de  zelf‐definitie  die  vanuit  deze  positie  ontwikkeld  wordt, 

versterkt de neiging  tot  isolatie en de nood aan  zelfbestuur.  In het geval  van  vluchtelingen  is het 

duidelijk dat de uitsluiting uit de politieke publieke ruimte, de categorisering als “political”  in plaats 

van  “civil  community”  (Chatterjee,  2004),  en  het  gebrek  aan  verantwoording  parallelle  civiele 

maatschappijen oproept. 

 

Verenigende factoren voor gemeenschapsvorming zijn zoals gezegd niet beperkt tot nationaliteit: er 

bestaan  ook  “diasporic  categories  such  as  ‘labour  diaspora’,  ‘asylum  diaspora’,  ‘victim  diaspora’, 

‘feminist  diaspora’,  ‘military  diaspora’  and  ‘refugee  diasporas’”  (Cheran,  2006,  p.  4). Meermaals 

kwam in de conceptuele uitweidingen terug dat identiteit meerlagig is. “Mobility and the encounters 

between  people  engender  transformative  relationships”  en multipele  affiniteiten  die  zich  zonder 

elkaar uit te sluiten kunnen enten op geloof, regionale  identiteit, gender,  leeftijd e.d. (Shami, 1996, 

p. 13).Shami geeft als voorbeeld  Islamitische bewegingen  in het Westen: ze dienen er als politieke 

organisaties  en  tegelijk  als  liërende  identiteit  die  immigranten,  gastarbeiders,  en  “the  generally 

disenfranchised across and between nationalities and ethinicities” verenigen. “Islam for many Arab, 

Asian and African migrants in the West is a way of being global and transnational but not on Western 

terms”  (Shami,  1996,  p.  18).  Parallelle  civiele  gemeenschappen  blijven  evenwel  politiek,  dit  wil 

zeggen: niet  zonder  spanningen. Met name door de meerlagigheid  van  identiteit  kan men er niet 
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vanuit gaan dat een gedeelde affiniteit verder volledige homogeniteit garandeert. Alles hangt af van 

hoe (ruim) men de gemeenschap afbakent (Masiero, 2012, pp. 92‐93).  

 

2.9 STATUS QUAESTIONIS 

Burgerschap  lijkt voor natie‐staten een  laatste beschermingsmechanisme te zijn om de distinctie te 

maken  tussen  rechtmatige  en  onrechtmatige  onderdanen. Desalniettemin  leven  vluchtelingen  op 

nationale  territoria,  zonder daarbij hetzelfde  repertoire politieke en  sociale diensten  te ontvangen 

noch officieel gemachtigd te zijn daarvoor uitleg of verantwoording te vorderen. Indien de juridische 

bepalingen niet te restrictief zijn, bestaat er  in de meeste gevallen voor een vluchteling die politiek 

ondernemingsgezind  is wel nog de mogelijkheid de  leemtes van deze accountability gap op eigen 

krachten in te vullen. De variaties op de ontwikkeling van eigen politieke projecten en structuren, zijn 

niet aan uitdrukkelijke criteria onderworpen. Zulke fenomenen bieden de kans zich als observator los 

te rukken van het gangbare normatieve begrippenkader en zet aan tot outside of the box‐denken.  

 

In deze masterproef  zijn het die  substantieve, politieke,  collectieve acties van vluchtelingen en de 

mate van hun ‘paralleliteit’ die we wensen te bestuderen. 

 

“as a figure for politics, [the refugee] points somewhere else, not to politics as a question of 

representation but to that political possibility that emerges when the limits to representation 

and representability are exposed” (Butler, 2002). 
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3. ONDERZOEK 

3.1 PROBLEEMSTELLING 

Uit de literatuurstudie is gebleken dat het definiëren van een individu als behorend tot een bepaalde 

categorie  in  de  wereldbevolking  –  burger,  niet‐burger,  vreemdeling,  asielzoeker,  vluchteling  –

significante inclusieve en dus onvermijdelijke exclusieve effecten heeft op de rechtspositie en zijn of 

haar dagelijkse civiele en politieke realiteit. Om die reden is het relevant te kijken naar de ‘officiële’ 

(hoewel  naargelang  de  handelende  actor  in  de  rechtshiërarchie,  steeds  voor  interpretatie  en 

manipulatie  vatbare)  definities  in  het  internationale,  Europese  en  nationale  recht:  de  jurisdictie 

setting waaruit  vluchtelingen  hun  rechten  onttrekken  eenmaal  in  de  Belgisch  politieke  jurisdictie 

gevestigd. Uit  het  juridische  luik  pogen we  een  zicht  te  krijgen  op  de  hoe  vluchtelingen worden 

gecategoriseerd en welke politieke rechten hen toekomen. We onderzoeken de mate van het de jure 

bestaan  van  een  accountability  gap  of  het  fenomeen  van  politics  of  the  ungoverned  in  België.  In 

aansluitend  praktisch  luik  gaan we  na  of  en  hoe  dit  de  facto  plaatsvindt  en  ervaren wordt  door 

mensen die zichzelf als vluchtelingen  identificeren, en hoe zij deze situatie  (alsnog) managen. Met 

een  explorerend,  beschrijvend  onderzoek  naar  de  coping  strategies,  of  de  parallelle  politieke 

handelingen, gemeenschappen, en structuren die voorkomen bij vluchtelingen  in Belgische context, 

pogen we een antwoord te bieden op de vraag: 

 

Welke coping strategies hanteren vluchtelingen in in België om in afwezigheid van formele politieke 

rechten, tot betekenisvol actief burgerschap te komen? 

 
Deelvragen: 

Vluchtelingenstatus en politieke rechten in België 

 Welke politieke en/of civiele rechten komen personen die de vluchtelingenstatus dragen  in het 

Belgische rechtssysteem toe? 

 Is er de jure sprake van een ‘Politics of the Ungoverned’‐fenomeen? (Worden vluchtelingen door 

ontkenning van essentiële wettelijke voorrechten  in essentie buiten het burgerschap gesteld en 

ook zo benaderd?) 

Accountability in kaart gebracht 

 Wie  is er  in het Belgische staatsbestel aangewezen om  (politieke) verantwoording af  te  leggen 

aan de vluchtelingengemeenschap met betrekking tot hun civiele en politieke rechten? 

o Wat is de rol van de VN (het UNHCR) en de EU in de Belgische vluchtelingenkwestie? 

o Welke officiële nationale politieke structuren bestaan er? 

o Welke voornaamste NGO’s zijn actief in het domein? 

 Kan men in de Belgische praktijk eveneens spreken van een kloof in de accountability structures? 
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Parallelle politiek 

 Nemen we structuren van zelfbestuur door (o.a.) vluchtelingen waar? 

 Gemeenschap 

o Op basis van welke factoren vormen de deelnemers een parallelle ‘gemeenschap’? 

 Inhoud en Locus 

o In welke politieke of maatschappelijke ‘ruimtes’ zijn zij actief ? 

 Betreft het kwesties in de Belgische publieke arena?  

 Zo ja, op welk niveau in de federale structuur? 

 Betreft het externe kwesties 

 Betreffende een specifieke externe staat? 

 Transnationalisme? 

o Met welke onderwerpen houden hun activiteiten verband? 

 Overwegend politieke, sociale, economische, culturele of andere thema’s? 

 Structuur en Werking 

o Tot in hoever zijn de structuren geformaliseerd? 

 Is er een soort institutionalisering d.m.v. akten, ‘constituties’, … 

o Betrekkingen met het Belgische systeem: 

 Streeft  men  naar  incorporatie  in  het  politieke  systeem  en  wettelijke 

erkenning, of blijft men buiten of parallel het politieke systeem werken? 

 Bestaan er overlegmechanismen? Erkenningsprocedures? 

o Hoe zien de (hiërarchische) organisatorische verhoudingen eruit? 

 Tot in hoever spelen democratische procedures een rol: in de agendasetting, 

in de besluitvorming, in de uitvoering? 

 Wordt  de  ‘macht’  (indien  deze  inderdaad  formeel  vastligt)  op  specifieke 

manieren overgedragen? 

 Zijn  er  opmerkelijke  machtsdragers:  leidersfiguren,  opiniemakers, 

besluitnemers? 
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3.2 METHODOLOGIE 

3.2.1OPZET 

We zetten aan met een beschrijvende analyse van het politico‐juridische landschap waarin vluchtelingen 

zich  situeren,  dat we  aan  de  hand  van  bestaande  literatuur  als  concrete  verdieping  van  de  eerder 

fundamentele  literatuurstudie  bespreken.  Daarna  volgt  een  kritische  kijk  op  de 

verantwoordingsmechanismen  die  enerzijds  als  tegemoetkoming  anderzijds  als  verdere  ontwikkeling 

van  een  de  facto  accountability  gap  (kunnen)  werken:  overheden  en  organisaties  die  steun  aan 

vluchtelingen als missie hebben maar niet het volledige mandaat dragen of middelen hebben om als 

‘surrogaatstaat’  te  functioneren.8 We proberen bestaande organisaties en agentschappen  in  kaart  te 

brengen  en  in  kwalitatieve  interviews  hun  werking  te  bespreken  met  betrokken  actoren  en 

beleidsmedewerkersuithet middenveld.Deze actoren vormen een brugfunctie tussen het theoretische, 

formele  domein  en  de  dagelijkse  realiteit  van  vluchtelingen(werk)  en  worden  geacht  veelzijdige 

inzichten te hebben in de materie. Het derde luik bestaat uit een explorerend kwalitatief onderzoek aan 

de hand van instrumentele case studies (Mortelmans, 2011), waar we het bestaan en de hoedanigheid 

van  parallelle  collectieve  actievormen  van  vluchtelingen  zonder  formele  rechten  in  het  Belgische 

politieke  systeem  nagaan. We  doen  dit  aan  de  hand  van  gesprekken met  uiteenlopende  betrokken 

partijen: beleidsmedewerkers van middenveldorganisaties,uitvoerders van overheidsdiensten, en,niet in 

het minst,  vluchtelingen  zelf. De waarde  van  personen met  ((niet‐)goevernementele)  beleidsfuncties 

werd  reeds  toegelicht. Het  centraal  stellen van vluchtelingen  zelf  in dit  laatste  luik  is  cruciaal:  zij  zijn 

immers ervaringsdeskundigen en het best  in staat hun ervaringen en motivaties te duiden. Bovendien 

overwegen we  hierbij  de waarschuwingen  van  Bakewell  (2008)  en Malkki  (1996)  (cf.  supra)9  inzake 

categorisering en (de)historisering van vluchtelingen door officiële instanties. De subjectieve ervaringen 

van  vluchtelingen  bieden  weliswaar  geen  wijd  veralgemeenbaar  maar  daarom  wel  genuanceerder 

antwoord op onze onderzoeksvraag. Dit gebeurt aan de hand van  semigestructureerde  interviews en 

verstehende  methoden  die  de  complexiteit  van  het  onderwerp  ontbiedt,  vertrekkende  vanuit  de 

theoretische en conceptuele kaders en de politico‐juridische context behandeld in de literatuurstudie en 

de eerste twee luiken van het onderzoek. De opzet van dit onderzoek is om: 

1. De politico‐juridische context te schetsen 

2. De  invulling  van  substantief  burgerschap  door  vluchtelingen  en middenveldorganisaties  in 

België te onderzoeken 

3. Parallelle politieke actievormen te verkennen 

 

                                                        
8 Accountability gap ‘de facto’, zoals besproken door DeLorenzo (2007) en Masiero (2012) 
9 Derhalve vermijden we vluchtelingen als categorie te herleiden tot anoniem studieobject en te hervaloriseren 
als gehistoriseerde en gepolitiseerde mensen met gelaagde identiteiten en de capaciteit agency te dragen. 
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3.2.2 ONDERZOEKSDESIGN 

3.2.2.1 DOELGERICHTE STEEKPROEF 

Het steekproefkader bestaat uit twee subgroepen: enerzijds (vertegenwoordigers van) belangen‐, of 

middenveldorganisaties werkzaam  in het domein, anderzijds  individuele  vluchtelingen. Consultatie 

met  de  eerste  subgroep  diende  o.m.  als  een  van  de  bronnen  om  via  de  sneeuwbalmethode  de 

tweede subgroep te selecteren.  

 

De eerste stap naar het opstellen van een steekproefkader gebeurde op basis van mijn bescheiden 

persoonlijke kennissennetwerk uit enkele vrijwilligersprojecten en –activiteiten met vluchtelingen en 

‘vluchtelingenorganisaties’.Bekendheidmet  de  Gentse  Dienst  Asiel‐  en  Vluchtelingenbeleid, 

Vluchtelingenwerk  Vlaanderen  vzw  en  een  kennis  werkzaam  bij  Fedasil  dienden  als  eerste 

‘springplanken’ naar verdere contacten. Uiteindelijk konden deze drie instanties niet deelnemen aan 

de  kwalitatieve  interviews,  en  verwezen  zij  me  door  naar  andere  instanties  waarvan  zij  meer 

waardevolle  bijdragen  aan  dit  onderzoek  vermoedden.  Dit  probleem  kwam  ik,  gezien  de 

zomervakantieperiode, nog enkele malen  tegen. Niettemin werd  ik  telefonisch en per mailverkeer 

meestal een eind op weg gebracht. Dankzij deze doorverwijzingen werd ik bovendien vertrouwd met 

de diversiteit aan middenveldorganisaties  in het  landschap, en  zette dit me aan het  spectrum van 

mijn steekproefkader uit te breiden naar actoren die een ruimere populatie dan louter vluchtelingen 

als  doelgroep  hebben,  en  stond  dit  toe  een  vertekend  beeld  door  de  dominantie  van 

belangenverdedigers  te  voorkomen.  Ik  had  correspondentie  met  meerdere  overheidsdiensten, 

informatiediensten en  verenigingen en  kon  voor  interviews  terecht bij  (de  leden en medewerkers 

van)  kwalitatief  verschillende  organisaties:  etnisch‐culturele  federaties  en  hun  koepelorganisaties, 

inburgeringsdiensten, (migranten)verenigingen, zelforganisaties, enz. 

 

Het loutere criterium ‘vluchteling zijn’ voldeed voor de tweede subgroep. Daarbij keken we in eerste 

en  voornaamste  plaats  naar  erkend  vluchtelingen,  vermits  de  politico‐juridische  uiteenzetting  tot 

deze groep beperkt  is. Desalniettemin wilden we,  in  functie van de subjectieve betekenisgeving en 

omdat we  in het eerste deel van de  literatuurstudie net het dichotomische denken en de klassieke 

hantering  van  politicologische  ideaaltypes  betwist  hebben,  personen  die  zich  zelf  als  vluchteling 

identificeren (zonder per definitie de vluchtelingenstatus te dragen) niet uitsluiten. Via de interacties 

met middenveldorganisaties en etnisch‐culturele  federaties werd  ik  in  contact  gebracht met  twee 

individuen  die  zichzelf  als  vluchteling  identificeerden,  hoewel  de  ene  inmiddels  de  nationaliteit 

aannam en de ander, als uit Kosovo gevluchtte Roma, drager van het subsidiair‐statuut is. Daarnaast 

kon ik via een persoonlijke kennis samenzitten met een driekoppig Oeigoers gezin dat na een  lange 

periode  zonder  papieren  eindelijk  de  vluchtelingenstatus  verwierf.  Gezien  sommigen  onder  hen 
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anonimiteit wensten, heb ik beslist geen enkele geïnterviewde bij naam te noemen.In bijlage wordt 

een overzicht van de passieve en actieve participanten inbegrepen. 

 

Wat betreft de  inhoudelijke criteria van de te onderzoeken parallelle gemeenschappen probeerden 

we een onbevooroordeelde houding aan te nemen. Enerzijds, gezien onze constructivistische  inslag 

en  de  ampele  behandeling  van  niet‐traditionele  gemeenschapsvormende  factoren  in  de 

literatuurstudie, proberen we de  factoren die personen aanzetten zich  te groeperen  in  functie van 

(politieke)  collectieve  actie uit de observaties  in het  veld  te  induceren. Anderzijds hebben we uit 

Daley (2009) een zekere houvast en gaven de componenten afkomst, cultuur, religie, gender, status 

en  leeftijd  ons  enigszins  richting,10  zonder  dat  we  ze,  rekening  houdend  met  het  belang  van 

heterogeniteit  binnen  elke  geconstrueerde  categorie  (Lister,  1998),  als  definitief  of  causaal  voor 

gemeenschapsvorming beschouwen. 

 

3.2.2.2 PROCEDURE 

We  stelden  twee  soorten  semi‐gestructureerde  vragenlijsten  op:  een  voor  de  interviews  met 

medewerkers  van  de  betrokken  organisaties,  de  ander  voor  de  interviews  met  individuele 

vluchtelingen.  In enkele gevallen selecteerde  ik uit beide vragenlijsten omdat de respondent zowel 

uit de persoonlijke ervaring van zijn of haar  legale status, en als vertegenwoordiger of medewerker 

van  een  organisatie  sprak.  In  totaal  legde  ik  vijf  diepte‐interviews  af,  waarvan  sommigen  dus 

enigszins ‘dubbel’ telden gezien de tweeledige positie van de respondent. Een interview vond plaats 

in groep, met drie leden van eenzelfdegezin. 

 

De  diepte‐interviews  werden  gedurende  juli  en  augustus  2014  opgenomen  en  nadien 

getranscribeerd. De codering deed  ik per  individueel  interview op basis van een eigen systeem van 

kleurencodes  per  onderzoeksvraag:  burgerschap  (formeel  en  substantief),  gemeenschapsvorming 

(factoren),  onderwerp  en  locus  (thema’s  activiteiten),  structuur  en  werking  van  (parallelle) 

organisaties  ((bestuurs)organen,  formalisatie, democratische procedures). Nadien herstructureerde 

ik  de  data  per  onderzoeksvraag  per  persoon  teneinde  de  verschillende  ervaringen  en 

betekenisgevingen van respondenten met elkaar te vergelijken. 

 

Daarnaast haalde ik heel wat informatie uit telefonische of schriftelijke contacten, zonder dat zij mij 

fysisch te woord konden staan. Wanneer wordt verwezen naar zulke data, wordt de wijze waarop ze 

werd verkregen vermeld. 

                                                        
10 Daley (2009), cf. infra 



 

36 

3.3JURIDISCH LUIK: VLUCHTELINGENSTATUS EN POLITIEKE RECHTEN IN BELGIË 

3.3.1 VLUCHTELING IN HET INTERNATIONAAL RECHT 

3.3.1.1 DE UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS (UVRM) 

Artikel 14(1) van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verleent aan eenieder “het 

recht om  in  andere  landen  asiel  te  zoeken  en  te  genieten  tegen  vervolging”  (UNGA, 1948).  Zoals 

besproken in de literatuurstudie is dit recht niet gekoppeld aan een plicht van de staat in kwestie om 

dit asiel te verlenen.  

 

De jure  zijn alle bepalingen in de UVRM ook van toepassing op vluchtelingen, bevestigd door Artikel 

2  dat  stelt  iedereen,  “zonder  onderscheid  van  welke  aard  ook”  (inclusief  “nationale  of 

maatschappelijke afkomst”) aanspraak maakt op alle rechten vervat  in de Verklaring (UNGA, 1948). 

Critici argumenteren echter dat door de dominantie van de national order of things de garantie van 

mensenrechten  afhankelijk  werd  gemaakt  van  het  lidmaatschap  tot  een  nationale  politieke 

gemeenschapwaardoor  vluchtelingen  of  staatlozen  geen  instantie  hebben  waarvan  zij 

aansprakelijkheid  kunnen  eisen  en  bijgevolg  de  facto  geen  aanspraak  kunnen  maken  op  deze 

fundamentele  rechten  (en  dus  hun  mens‐zijn  gerechtelijk  van  hen  wordt  ontnomen,  cf.  supra). 

Desalniettemin  maken  vluchtelingen,  theoretisch,  naast  asielrecht  ook  aanspraak  op  andere 

relevante universele rechten: de vrijwaring van foltering of mensonterende behandeling (art. 5), de 

gelijke bescherming door de wet en daadwerkelijke  rechtshulp  (resp.art. 7 en 8), het  recht niet  te 

worden  onderworpen  aan willekeurige  detentie  of  verbanning  (art.  9),  het  recht  zich  vrijelijk  te 

verplaatsen (art. 13), het recht op nationaliteit (art. 15), de vrijheid van menings(uiting) (art. 19), het 

recht op vereniging en vergadering (art. 20), het recht op deelname aan het bestuur van zijn land via 

periodieke  en  eerlijke  verkiezingen  (art.  21),  “recht  op  maatschappelijke  zekerheid  (...),  de 

economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije 

ontplooiing van zijn persoonlijkheid”  (art. 22), het  recht op arbeid, beroepskeuze en vakvereniging 

(art. 23), “een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en 

zijn gezin (...)” (art. 25), het recht op onderwijs en deelname aan het cultureel leven (resp. art. 26 en 

27)  (UNGA,  1948). Het  enige  artikel waarvan men  de mogelijkheid  ter  differentiatie  op  basis  van 

burgerschap waarneemt  is Artikel 21, betreffende de deelname aan het bestuur van zijn  land. Voor 

vluchtelingen betekent dit mogelijks zowel een schending vanwege zijn of haar herkomstland omdat 

zij in de onmogelijkheid worden gesteld aan dat bestuur deel te nemen door individuele vervolging, 

en een (wettelijke) uitsluiting van de deelname aan het bestuur van het  land waarin zij asiel vragen 

en/of verkregen hebben. 
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Tot  slot vermeldt de UVRM  in Artikel 29 ook het bestaan van plichten  “jegens de gemeenschap”. 

Beperkingen, opgelegd door een staat t.a.v. de mensenrechten van een persoon zijn beperkt tot deze 

“welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering (...) van de rechten en vrijheden 

van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde 

en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap” (UNGA, 1948). 

 

3.3.1.2 HET VN‐VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN 

Vanwege de bijzondere situatie van personen op de vlucht werden een definitie en de  rechten en 

plichten van deze groep mensen uitgewerkt in Het Verdrag Betreffende de Status van Vluchtelingen 

(de Conventie  van Genève)  van 1951 en het bijhorend Protocol  van 1967. Een  vluchteling  is naar 

Artikel 1 van de Conventie elke persoon  

 

“Die,  […] uit gegronde  vrees  voor  vervolging wegens  zijn  ras, godsdienst, nationaliteit, het 

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het 

land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat  land niet kan of, uit 

hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil  inroepen, of die,  indien hij geen nationaliteit bezit 

en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan 

of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren” (UNHCR, 2010). 

 

Artikel  33  vormt  de  essentie  het  internationaal  vluchtelingenrecht  en  bevat  het  non‐refoulement 

beginsel, dat het “uitzetten of terugleiden van de vluchteling naar de grenzen van een grondgebied 

waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden” verbiedt. Vluchtelingen horen volgens de Conventie 

tevens  de  wetten  van  het  gastland  te  respecteren  (art.  2)  en  de  Verdragsluitende  Staat  dienen 

vluchtelingen “behoudens de gevallen dat dit Verdrag gunstiger bepalingen bevat,  (...) op dezelfde 

wijze behandelen als vreemdelingen  in het algemeen”  (UNHCR, 2010).   Dit geldt onder meer voor: 

het recht op vereniging in “niet‐politiekeverenigingen, verenigingen zonder het oogmerk om winst te 

maken en vakverenigingen”(art. 15), het recht niet te worden gestraft “op grond van onregelmatige 

binnenkomst  of  onregelmatig  verblijf”  (art.  31),  het  recht  op  rechtsingang  (art.  16), 

bewegingsvrijheid,  identiteitspapieren  en  reisdocumenten  (art.  26,  27  en  28)  en  het  recht  op 

dezelfde behandeling als de onderdanen wat betreft arbeidswetgeving en sociale zekerheid (art. 23). 

De reikwijdte van de meeste artikelen is beperkt tot vluchtelingen in de enge zin, namelijk diegenen 

die  de  status  dragen  (ongeacht  zelfidentificatie),  door  de  verwijzing  naar  “rechtmatig  op  het 

grondgebied verblijvende vluchtelingen”. 
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3.3.1.3 HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN 

Het BUPO, tot slot, is een derde kernelement van het internationaal recht relevant voor de politieke 

status  van  vluchtelingen. Haar bepalingen  vallen  in grote  lijnen  samen met de  civiele en politieke 

bepalingen  in  de UVRM  en worden  er  gespecificeerd. De  bepalingen  zijn  ingevolge  Artikel  2  van 

kracht  voor  ieder  vallende  onder  de  rechtsmacht  van  de  verdragsluitende  partijen,  “zonder 

onderscheid van welke aard ook” – en dus niet afhankelijk van het dragen van het burgerschap van 

de betreffende  staat. Artikels 19, 21 en 22 hernemen de  fundamentele politieke  rechten op  vrije 

meningsuiting, vreedzame vergadering en vereniging. Allen mogen  “aan geen andere beperkingen 

worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in een 

democratische samenleving geboden zijn  in het belang van de nationale veiligheid of de openbare 

veiligheid,  de  openbare  orde,  (...)  of  de  bescherming  van  de  rechten  en  vrijheden  van  anderen” 

(UNGA,  1966).  De  kracht  van  het  meest  evidente  politieke  recht,  (a)  de  deelname  aan  “de 

behandeling  van openbare aangelegenheden” en  (b)  “te  stemmen en gekozen  te worden”, wordt 

niettemin  aan banden  gelegd: de  aanzet  van Artikel 25  luidt niet  “eenieder” maar    “elke burger” 

(UNGA, 1966).  

 

3.3.2 VLUCHTELING IN HET EUROPEES RECHT 

3.3.2.1 SUBSIDIAIRE BESCHERMING 

De door het vluchtelingenrecht aangereikte definitie  stelt dat  “mensen op de vlucht moeten kunnen 

aantonen  dat  ze  individueel  vervolgd  worden  om  wie  ze  zijn,  wat  ze  doen  of  omwille  van  de 

bevolkingsgroep waar ze deel van uitmaken”  (Keytsman & De Valck, 2013). Door de ontwikkeling van 

conflictsinds 1951 ontstaan  situaties die personen  tot vluchten aanzetten  zonder dat  zij op basis van 

individuele vervolging op de Conventie van Genève kunnen rekenen voor bescherming. Daarom besloot 

de Europese Unie het statuut van subsidiaire bescherming in te voeren, teneinde de categorie mensen 

met  recht  op  bescherming  uit  te  breiden  (Keytsman&  De  Valck,  2013).  “De  subsidiaire 

beschermingsstatus  wordt  toegekend  aan  de  vreemdeling,  ten  aanzien  van  wie  er  zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat hij, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel 

risico zou lopen op ernstige schade en die zich niet kan, of omwille van dat risico, niet wil beroepen op 

de bescherming van dat land”, waarbij onder ernstige schade wordt verstaan:“(a) doodstraf of executie; 

of  (b)  foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker  in zijn 

land van herkomst; of (c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van 

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict” (CGVS, 2008).  
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3.3.2.2 HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

Mensenrechtenbescherming  wordt  ook  in  het  Europees  rechtssysteem  voorzien  via  het  EVRM. 

Ingevolge  Artikel  1  betreft  het  EVRM  iedereen  die  zich  in  de  communautaire  jurisdictie  bevindt, 

ongeacht  statuut  en  “including  refugees  in  the  broadest  sense  of  the word  (particularly  asylum‐

seekers, rejected asylum‐seekers and refugees denied protection on grounds of national security or 

public order (...) , provided they are present on the territory of a Contracting Party and the right  in 

question is protected in the ECHR” (Lambert, 2005). Ook hier vormt non‐refoulement een onbetwist 

beginsel  inzake vluchtelingenrecht, vervoegd door een reeks basisrechten met specifieke relevantie 

voor  vluchtelingen.  Het  Hof  voor  de  Rechten  van  de  Mens  deduceert  non‐refoulement  niet 

automatisch uit de subsidiaire of vluchtelingenstatus, maar op basis van  inbreuken op artikelen11  in 

het  EVRM.  Daarenboven  verruimt  het  Hof  de  verantwoordelijkheid  van  lidstaten  door  ook  de 

gevolgen van hun besluiten en “any foreseeable consequences of extradition suffered outside their 

jurisdiction” in acht te nemen (Lambert, 2005). Het bewijs van een opgetreden schending is onnodig 

indien  het  risico  op  voorzienbare  inbreuken  reëel  blijkt.  De  basisrechten  van  betekenis  hebben 

betrekking  op  de  omstandigheden  van  detentie,  het  recht  op  een  verblijfsvergunning,  op  een 

bestaansminimum,  en  het  verbod  op  discriminatie.  Het  verbod  op  foltering  en  “onmenselijke  of 

vernederende  behandelingen  of  bestraffingen”  uit  Artikel  3  (EHRM,  1950),  biedt  het  wettelijke 

fundament  waaraan  de  plaatsing  van  vluchtelingen  in  opvang‐  en  detentiecentra  dient  te 

gehoorzamen.  Waar  Artikel  3  wordt  ingeroepen  tegen  uitzetting,  leidt  dit  echter  niet  tot  een 

automatische  toekenning  van  een  verblijfsvergunning.  Non‐discriminatie  wordt  in  principe 

gewaarborgd in Artikel 14 waarin het genot van de rechten en vrijheden zonder onderscheid worden 

gegarandeerd, behalve, waar dit expliciet voorzien wordt in het Verdrag.12 In combinatie met Artikel 

1, wordt  het  differentiëren  van  de  rechtsbehandeling  op  basis  van  burgerschap  aldus  onmogelijk 

gemaakt. Niettemin werden met Artikel 16: “Geen der bepalingen van de artikelen 10, 11 en 14 mag 

beschouwd  worden  als  een  beletsel  voor  de  Hoge  Verdragsluitende  Partijen  beperkingen  op  te 

leggen  aan  politieke  activiteiten  van  vreemdelingen”  de  elementaire  politieke  rechten  voor 

vreemdelingen op directe wijze ingeperkt (EHRM, 1950). Artikels 10, 11 en 14 garanderen de vrijheid 

van  meningsuiting,  van  vereniging  en  vergadering  en  het  verbod  op  discriminatie:  cruciale 

voorwaarden  voor  een  waardige  deelname  aan  politieke  activiteiten  (het  stemrecht  buiten 

beschouwing gelaten). 

 

                                                        
11 Met name Artikels 3, 6 en 8: het “verbod op foltering”, het “recht op een eerlijk proces” en  
het recht op “eerbiediging van privé‐, familie‐ en gezinsleven” (EHRM, 1950). 
12 Zoals bij Artikels 6 en 8 (cf. supra), 15 (afwijking in geval van noodtoestand), 16 (beperking op politieke 
activiteiten van vreemdelingen) en 57 (voorbehouden van lidstaten) (EHRM, 1950) 
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Het beperken van het recht op verenigen  tot het niet‐politieke, de nadrukkelijke verwijzingen naar 

burgers in Artikel 25 van het BUPO en de mogelijkheid differentieel beleid te voeren ten aanzien van 

vreemdelingen  vanwege  Artikel  16  van  het  EVRM  leidt  in  combinatie  met  het  internationale 

mensenrechtenregime  en  vluchtelingenrecht  tot  een  delicate  politieke  positie  voor  vluchtelingen, 

waarin  zij  de  jure  aanspraak maken  op  een  aanzienlijk  politiek  ‘potentieel’, maar  enerzijds  geen 

garantie krijgen dit potentieel volledig te verwezenlijken (Genève, art. 15 en EVRM, art. 16) en zich 

anderzijds niet op die  rechten kunnen beroepen die hen  in  staat  stelt van de overheid  in kwestie 

aansprakelijkheid  te eisen en dus hun  rol als principal  te stutten met “decisional  leverage”  (BUPO, 

art.  25)  (Masiero,  2012).  Dit  wijst  erop  dat  de  kiemen  van  een  accountability  gap  reeds  in  het 

internationaal recht gelegd zijn. 

 

3.3.3 VLUCHTELING IN HET BELGISCH RECHTSYSTEEM 

Het internationale wetgevende kader ten spijt, blijft de uiteindelijke beslissing omtrent het verkrijgen 

van  het  vluchtelingenstatuut  tot  de  soevereiniteit  van  de  natiestaat  behoren.  Tijdens  de 

asielprocedure  onderzoekthet  onafhankelijke  Commissariaat‐Generaal  voor  de  Vluchtelingen  en 

Staatlozen  (CGVS) of de persoon  in kwestie  recht heeft op het statuut met een  interview dat peilt 

naar het  individueel  vluchtverhaal  (CGVS, 2008).  In  geval  van een negatieve beslissing worden de 

‘vluchtelingen’, uitgeprocedeerde asielzoekers en hebben zij geen recht op een legaal verblijfstatuut, 

papieren  of  opvang  in  België  en worden  ze  bevolen  het  land  te  verlaten  (Keytsman & De  Valck, 

2013).Zolang de procedure duurt vallen zij alsnog onder de hoede van het federaal agentschap voor 

de opvang van asielzoekers (Fedasil) en hebben ze recht op opvang en begeleiding. Het spreekt voor 

zich  dat  de  condities  van  deze  ‘opvang’  gevoelig  liggen  in  relatie  tot  wat  het  mensen‐  en 

vluchtelingenrecht  stipuleert.  De  invloed  van  het  EVRM  op  het  Belgisch  migratiebeleid  in  het 

algemeen  is  beduidend,  gelet  de  rol  van  het  Europees  Hof  dat,  naast  de  Belgische  hoven  en 

rechtbanken,  instaat voor het afdwingen van de naleving van deze  fundamentele  rechten door de 

lidstaten (Van Damme, 2012).  

 

Met de toekenning van de vluchtelingenstatus komen – naast de garantie niet naar het herkomstland 

uitgewezen  te worden  –  het  recht  op  (1)  onbeperkt  verblijf,  (2)  het  recht  op werk,  (3)  officiële 

documenten aangereikt door de Belgische overheid, (4) het recht op gezinshereniging , en (5) na vijf 

jaar de mogelijkheid de Belgische nationaliteit aan te vragen(Keytsman & De Valck, 2013). 

 

België  is  contractueel  gebonden  aan  het  internationaal  en  Europees  mensenrechten  en 

vluchtelingenrecht  (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 

2014, 13 juli). Zoals in de Conventie van Genève voorzien, impliceert de vluchtelingenstatus dezelfde 
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behandeling  door  de  Belgische  overheid  als  diegene  voorzien  voor  vreemdelingen  op  Belgisch 

grondgebied. Zodoende is het Belgisch vreemdelingenrecht, meerbepaald de wet van 15  december 

1980 “betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen”, gewijzigd in 2006, van kracht (Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 1980). Het vreemdelingenrecht  regelt 

tevens  de  socio‐economische  rechtspositie  van  vreemdelingen.Daarnaast  bewerkstelligde  de 

mensenrechtenbenadering  principiële  rechtsgelijkheid  tussen  vreemdelingenen  Belgische 

onderdanen, vastgelegd in Artikel 191 Grondwet. Hoe dan ook behoudt de wetgever de optie om “bij 

de  wet  gestelde  uitzonderingen”  te  bepalen  en  aan  de  hand  van  onderscheiden  rechtsposities, 

vreemdelingen  van  volledige  socio‐economische  en  politieke  rechtsgelijkheid  te  ontzeggen  (Van 

Damme,  2012).  Vermits  naast  de  regelingen  in  de Wet  van    1980,  de  politieke  rechtspositie  van 

vreemdelingen niet  in een allesomvattende wet vaststaat, moet men  in principe op zoek gaan naar 

uitzonderingen  jegens  vreemdelingen  in  de  wetgeving  wat  de  politieke  rechten  van  Belgische 

onderdanen aangaat om hun politieke rechtspositie te observeren. 

 

De  bevoegdheidsverdeling  inzake  vreemdelingenrecht  is  versnipperd  over  de  federale 

staatsstructuur  en bijgevolg  soms  tegenstrijdig. Het  koppelingsbeginsel, dat  verblijfsstatus  koppelt 

aan sociale rechtspositie (de aanspraak op voorzieningen overheidswege) zorgt met name voor een 

moeilijke evenwichtsoefening. De Gemeenschappen hebben  significante bevoegdheden verworven 

die  verbonden  zijn  aan  de  socio‐economische  levensinvulling  van  ingezetenen,  waaronder  het 

integratiebeleid,  taal‐ en cultuurgebonden zaken:  telkens onderwerpen die politiek geladen zijn en 

politieke actie kunnen opwekken. De Federale wetgevende macht blijft terwijl instaan voor de regels 

inzake  verblijfsstatuut  en  het  toekennen  van  politieke  rechten  stricto  sensu  (Van Damme,  2012). 

Hierdoor  ontstaan  er  enerzijds  onvolkomenheden  wat  de  formele  politieke 

verantwoordingsprocedures  aangaat,  maar  anderzijds  kansen  om  het  ‘informeel’  participatief 

potentieel op sociaal, cultureel en substantief politiek niveau – ongeacht status – voor zover mogelijk 

waar te maken. 

 

3.3.4 POLITIEKE RECHTEN 

In deze scriptie benaderen we politieke statussen als minstens tweedelig: enerzijds  is er de vrijheid 

van  een  persoon  te  handelen met  politiek  oogpunt(of  uitwerking),  anderzijds  is  er  het  recht  op 

politieke vertegenwoordiging, verantwoording en de toegang tot politieke mandaten.  In de meeste 

liberale democratieën  is  het  eerste  niveau  gewaarborgd,  voor onderdanen  alsook  vreemdelingen, 

voornamelijk door hun onderschrijven van  internationale verdragen. Op het  tweede niveau wordt 

daarentegen  sterk gedifferentieerd. Gezien het  internationaal  recht dit als een materie behorende 
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tot de staatssoevereiniteit beschouwt, blijkt deze discriminatie legitiem. Het zijn desalniettemin deze 

rechten die daadwerkelijke deelname aan bestuur mogelijk maken (Scevenels, 1982, p. 483).  

 

Het merendeel van staten gunt aan vreemdelingen geen stemrecht. Afgezien daarvan wordt  in een 

aanzienlijk aantal  staten de participatie  van niet‐burgers  in de binnenlandse politieke  ruimte  toch 

door een stel formele afspraken behandeld. Deze regelementering kan allerlei gedaantes aannemen: 

raden,  structurele dialoogmechanismen, delegaties, consultaties, etc.  In menig  landen wordt quasi 

geen distinctie gemaakt tussen de politieke  ‘expressie’ van burgers dan wel vreemdelingen. Terwijl 

zijn er  genoeg  landen waar de  vrijheid  van meningsuiting  van  vreemdelingen ernstig –  voorbij de 

gerechtvaardige  beperkingen  –  wordt  bekrompen,  in  sommige  gevallen  louter  op  basis  van 

nationaliteit of etniciteit (Mandal, 2003, p. 20). In sommige settings, met name vluchtelingenkampen 

en  detentiecentra,  kan  het  onbeschroomd  uitdrukken  van  politieke  opinies  en  het  respect  voor 

mensenrechten ernstig gehinderd worden (Mandal, 2003, p. 21).Er bestaat volgens Cheran een kloof 

tussen  de  communautaire  beleidsagenda  rond  politieke  rechten  in  het  immigratiebeleid  en  de 

contractuele  verplichtingen  van  haar  lidstaten  onder  het  internationaal  en  vluchtelingenrecht 

(Cheran, 2006, p. 6).  

 

3.3.4.1 POLITIEKE RECHTEN SENSU STRICTO 

Het ontbreken van politieke rechten stricto sensu sluit betekenisvolle politieke participatie niet uit, 

maar het belang van zulke rechten is evenwel niet te onderschatten, gezien optimale participatie pas 

echt mogelijk  wordt  wanneer  er medezeggenschap  is  over  “de  contouren  van  wat  wel  en  niet 

mogelijk  is  in  de  'gewone' maatschappelijke  sferen”,  en  die worden  net  op  het  formele  politieke 

niveau vormgegeven (Jacobs, 1997). 

3.3.4.1.1 Kiesrecht 

Een principal‐agentrelatie  in een democratisch politiek systeem betekent dat de principal zijn agent 

een  bevoegdheid  toekenten  over  het  procedureel  gereedschap  beschikt  de  uitvoering  ervan 

nauwgezet te controleren (cf. supra). Hét evidente gereedschap daartoe is de periodieke organisatie 

van vrije en eerlijke verkiezingen.13 Het kiesrecht  in een politiek systeem organiseert het evenwicht 

tussen bestuur en bevolking, met als  cruciaal element de definitie van de kiesgerechtigde. Sociale 

constructies omtrent de noodzakelijke  ‘kennis van nationale zaken’, burgerzin en  loyauteit hebben 

                                                        
13 Er bestaan formele mechanismen die fora bieden voor de verdediging van rechten door niet‐burgers maar 
deze zijn beperkt tot het aanvechten van beslissingen i.v.m. hun statuut (Van Damme, 2012). Wij concentreren 
ons op de rechten van vluchtelingen om formeel deel te nemen aan het Belgische politieke leven en kijken 
voorbij hun verblijfsstatus, naar de instrumenten waarover zij beschikken socio‐economische en politieke 
rechten af te dwingen. 
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als gevolg dat bijna elke constitutie het kiesrecht voor eigen onderdanen voorbehoudt. Een quasi‐

universeel principe in het publiekrecht sinds het ontstaan van ‘natie‐staten’ luidt dan ook “alle macht 

gaat  uit  van  de  natie”.  Zo  ook  in  de  Belgische  Grondwet.  Artikels  4  en  5  zetten  de  vereisten 

“benevens  de  staat  van  Belg”  uiteen  waaraan  moet  voldaan  zijn  om  politieke  rechten  op  het 

grondgebied uit te oefenen, en dat dit voor niet‐Belgen naturalisatie benoodzaakt. Artikels 50 en 56 

beperken ook het  lidmaatschap van de Kamer en Senaat  tot de Belgische nationaliteit. Het 47e en 

53eartikel tot slot benadrukken dat deze  leden door de burgers worden verkozen (Scevenels, 1982, 

pp. 495‐496). Deze of  gelijkaardige bepalingen  staan  in de  kieswetten  van de  andere bestuurlijke 

niveaus  van  de  Belgische  federatie.  Op  gemeentelijk  niveau  zijn  intussen  belangrijke 

veranderingendoorgevoerd (cf. infra). 

3.3.4.1.2 Lidmaatschap versus Ingezetenschap 

De politieke medebeslissingsmacht  van  vreemdelingen  zou op  verschillende wijze  kunnen worden 

versterkt,  volgens  Dirk  Jacobs  (1997).  Bijvoorbeeld  via  nationaliteitsverwerving.  De  vraag  in  deze 

studie blijft weliswaar welke betekenis vluchtelingen aan nationaliteit geven en of ze het verlangen 

hebben de Belgische nationaliteit te dragen. Ten tweede zou men participatie kunnen versterken aan 

de hand van ‘informele’ verkiezingsmechanismen zoals referenda. Ten slotte, en dit draagt vanuit het 

door ons gehanteerde constructivistisch kader de meeste theoretische logica, kan men burgerschap 

deconstrueren en het kiesrecht van staatsburgerschap loskoppelen. Waar kiesrecht tot recent op alle 

niveaus op het  lidmaatschapsprincipe gebaseerd was: “men ontleent rechten aan het  feit dat men 

formeel deel uitmaakt van een gemeenschap”,  is dit sinds 2004op gemeentelijk niveau verschoven 

naar  het  ingezetenschapsprincipe:  “men  ontleent  rechten  aan  het  feit  dat  men  ergens  woont” 

(Jacobs,  1997).  De  drempel  voor  het  ingezetenschapsprincipe  om  vruchten  te  werpen  op  het 

nationaal  niveau  ligt  hoger.  Beleidsbevoegdheden  op  het  federale  niveau,  zoals  defensie‐  en 

buitenlands beleid, dragen  een  sterke  intuïtieve  – doch  sociaal  geconstrueerde  –  veronderstelling 

van  een  “duidelijke  en  enkelvoudige  loyauteit”  (Jacobs,  1997).  Desondanks  is  deze  constructie 

contesteerbaar:  zowel  de  enkelvoudigheid  van  de  loyaliteit  van  nationale  onderdanen  als  die 

loyaliteit as such, en de relativiteit van de soevereiniteit‐ en loyaliteitsargumenten in een context van 

toenemende  supranationale  soevereiniteitsafstand  door  (Europese)  landen.  De  Amerikaanse 

revolutionaire leuze “no taxation without representation” wint aan legitimiteit in een context waarin 

vluchtelingen  nationale  wetgeving  moeten  naleven,  zonder  het  recht  hierin  hun  stem  te  uiten 

(Jacobs, 1997). Onderzoek naar het minderheidsperspectief op burgerschap resulteerde in een quasi‐

consensus onder migranten14 dat gelijke  rechten aan  territoriale en  sociale  criteria, niet nationaal 

                                                        
14 Turkse en Marokkaanse migranten in Brussel. 
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lidmaatschap, dienen te worden gekoppeld – zoals gemanifesteerd in het lokaal stemrecht (Phalet & 

Swyngedouw, 2005). 

3.3.4.1.3 Lokaal Stemrecht 

Gezien gemeentes als  lokale administraties veel minder als duidelijk afbakenbare gemeenschappen 

worden beschouwd, is de toepassing van het ingezetenschapsprincipe er consistent. Met het Verdrag 

van Maastricht  van  de  Europese Unie werd  dit  principe  praktisch  in  het  vooruitzicht  gebracht.  In 

2000  genoten  alle  burgers  van  een  EU‐lidstaat  actief  en  passief  stemrecht  voor  de 

gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente waar zij verbleven, onder dezelfde voorwaarden als de 

onderdanen van die staat. Sinds de Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij 

de  gemeenteraadsverkiezingen  aan  vreemdelingen  is  dat  recht  in  België  uitgebreid  tot  niet‐

Europeanen, op  voorwaarde dat de persoon  gedurende  vijf  jaar onafgebroken  (en met wettelijke 

verblijfstitel)  in  België  verbleef,  ingeschreven  is  in  het  bevolkings‐  of  vreemdelingenregister, 

minimum  18  jaar  is  en  in  het  genot  van  zijn  of  haar  burgerlijke  en  politieke  rechten,  en  –  niet 

onbelangrijk – zich tijdig heeft ingeschreven in de kiezerslijst. Niet‐Europese vreemdelingen moeten 

zich er tevens toe verbinden de Grondwet, de Belgische wetten en het UVRM na te  leven. Volgens 

Binnenlandse  Zaken  zou  dit  de  integratie,  betrokkenheid  en  inspraak  en  ook  “de wil  om  deel  te 

nemen aan de lokale leefgemeenschap en de betrokkenheid bij het sociaal en economisch leven” van 

niet‐Belgen  stimuleren  als  grondslag  van het  gezamelijke beheer  van  een  gedeelde  gemeentelijke 

ruimte  (Minister van Binnelandse Zaken en Gelijke Kansen, 2012).Inschrijvingscijfers voor de  lokale 

verkiezingen tot nog toe bleven laag, zowel voor EU‐ als niet‐EU‐burgers.  

 

Het vraagstuk  rond aan‐ of afwezigheid van  formele politieke participatieve  infrastructuur moeten 

we  dan  ook    desalniettemin  blijvend  situeren  in  het  bredere  vraagstuk  van  maatschappelijke 

participatie  en  integratie.  Hypothetische  juridische  of  politieke  gelijkschakeling  leidt  niet 

gegarandeerd tot effectieve en sociale gelijkschakeling. “Daarbij gaat het niet alleen over de vraag of 

iedereen het (formele) recht heeft op deelname aan de politieke besluitvorming, maar ook over de 

vraag of dat recht iets oplevert, waargemaakt kan worden en of allochtonen hun 'stem' kunnen laten 

gelden in de vormgeving van de maatschappij” (Jacobs, 1997).  

3.3.4.2 POLITIEKE PARTICIPATIE SENSU LATO     

Voor een wezenlijk en betekenisvol politiek statuut, is het democratische proces minstens even reëel 

als democratische rechten. In het voorgaande zagen we dat de fundamentele rechten die (informele) 

politieke participatie dienen op internationaal, Europees en Belgisch nationaal niveau constitutioneel 

geworteld zijn. Centraal staan de vrijheden van  vereniging, vergadering en vrijemeningsuiting. 
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In weerwil van de universaliteit van mensenrechten zagen we eveneens dat er aanzienlijke mazen in 

het  internationaalrechtelijke net zijn. Volgens Franke (2011)  ligt dit aan de notie van fundamentele 

rechten  alsbezitvan  mensen,  dat  kan  worden  ‘ontnomen’  of  ‘geschonken’.  Veeleer  dan  het 

‘aanspraak maken’ op de rechten,  ligt de essentie van wezenlijk politiek zeggenschap  in de actieve 

deelname en de toegang tot debat (waarbij de contouren en condities van het debat zelf terdiscussie 

staan) en  in het recht de  instituties, de regels en praktijken waartoe dat debat zogezegd aanleiding 

gaf te contesteren: “At stake  is the right to be political, not governed” (Franke, 2011, p. 51). In een 

dergelijke  setting,  waar  de  pursuit  of  agency  primeert  over  bestuur,  is  de  scheidingslijn  tussen 

vluchteling en burger overkomelijk. 

 

De  notie  van  human  security  steunt  op  bescherming  enerzijds  en  emancipatie  (empowerment) 

anderzijds. Uit het vastleggen van het recht op asiel in het internationaal recht ontsproot een waaier 

aan  beschermingsmechanismen.  Anderzijds  vereist  emancipatie  dat  niet‐burgers  hun  status  als 

‘outsider’ niet passief ondergaan, maar beschouwd worden als onafhankelijke personen die capabel 

zijn  waardevol  bij  te  dragen  aan  hun  omgeving.  Empowermentimpliceert  dat  niet‐burgers  “be 

permitted  to  associate  and organise  to  represent  their  shared  interests,  to  form  trade unions,  to 

represent  the  rights  of  themselves  and  their  families,  and  to  speak  up  against  fraud,  abuse  and 

exploitation.”  (Edwards & Ferstman, 2009, p. 44). Het houdt  in dat aan vluchtelingende de kansen 

geboden  hun  lot  in  eigen  handen  te  nemen, wat  publiek  debat  en  politieke  actie met  zich mee 

brengt,  en  van  de  gastmaatschappij  open  “opportunity  structures”  vergt.Aan  de  hand  van  dit 

construct benadrukken we het belang van alternatieve of parallelle politieke participatie. 

 

3.3.4.2.1 Beleid 

Om de politieke participatie van vluchtelingen te situeren zijn we een blik op het beleid behoeftig. 

Niet alleen vinden noties van burgerschap in beleid hun uitdrukking, dit beleid heeft eveneens een 

impact op noties van burgerschap en integratie.  

 

I.Beperkingen op politieke participatie 

Politieke  participatie  sensu  lato  impliceert  collectieveactie  dat  buiten  de  conventionele  politieke 

kanalen valt. We zagen dat zulke handelingen beschermd worden onder  internationaal recht, maar 

eveneens “hoe weinig restricties het internationaal recht oplegt aan de willekeur van een staat voor 

wat  (...) politieke activiteiten betreft”  (Scevenels, 1982, p. 494). Een  cruciaal  instrument waarover 

nationale overheden beschikken  is hun discretie niet‐burgers uit  te wijzen op  grond  van politieke 

activiteit. Mandal  (2003)  deelt  de  legitimiteit  van  politieke  activiteiten  van  vluchtelingen  in  drie 

categorieën: 
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a. Activiteiten  die  in  het  internationaal  recht worden  beschermd  en  die  het  gastland moet 

toelaten. 

b. Activiteiten die beschermd noch verboden zijn  in het  internationaal  recht en waarover het 

gastland beoordelingsbevoegdheidbeschikt. 

c. Activiteiten die, in lijn met de mensenrechten en met oog op de soevereiniteit en veiligheid 

van  staten  verboden  zijn  in  het  internationaal  recht  en  die  het  gastland  verplicht  is  te 

voorkomen (Mandal, 2003, p. 13). 

 

Staten zijn verplicht vluchtelingen de vrijheid te geven te participeren  in politieke organisaties met 

vreedzaam opzet. En dit zowel voor zaken die hun herkomstland als het gastland aangaan. Er bestaan 

ook  organisaties wiens  oogmerkniet  vreedzaam  is.  Zulke  organisaties  vallen  onder  het  verbod  op 

oorlogspropaganda  en  aanzet  tot  haatgevoelens  in  Artikel  20  van  het  BUPO  (UNGA,  1966)  en 

categorie (c) van Mandal (2003). Er zijn ten slotte talrijke actievormen die telkens individueel moeten 

bekeken worden omdat zij onder categorie (b) vallen.  

 

Het Europees Hof van Justitie deed inspanningen de willekeur van lidstaten hierin en de interpretatie 

van “redenen van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid” duidelijk  te begrenzen 

(Scevenels,  1982).  In  haar  uitspraken  stipuleerde  het  dat  telkens  het  persoonlijk  gedrag  van  de 

betrokkene in acht moet worden genomen en dat bijgevolg enkel lidmaatschap of deelname aan een 

activiteit van een organisatie niet volstaat. Beperkingen om  redenen van openbare orde zijn enkel 

toegelaten voor zover het  fundamentele belangen van een democratische samenleving betreft. De 

Belgische Vreemdelingenwet  incorporeert min of meer dezelfde standaarden  (Scevenels, 1982, pp. 

488‐490). Uitzetting  is een  laatste redmiddel en veronderstelt  illegale politieke activiteiten.  In deze 

scriptie zijn we geïnteresseerd  in de  instrumenten waarover vluchtelingen beschikken om ondanks 

de begrenzing van hun statuut, op legale wijze politiek te participeren en verantwoording te vragen 

vanwege officiële of officieuze overheden. 

II.Inburgering en integratie 

In  hedendaags  migratiebeleid  heerst  de  perceptie  dat  sociale  cohesie  onontbeerlijk  is  en  dat 

migrantenintrinsiek  anders  zijn.  Bij  voorbaat  worden  niet‐burgers  geproblematiseerd  als  zijnde 

“untrustworthy  until  proven  innocent”,  in  weerwil  van  de  beleidsintentie  om  integratie  van 

vluchtelingen te bevorderen (Strang & Ager, 2010, pp. 592‐595). Met oog op sociale cohesie wordt 

zwaar geinvesteerd in taal‐ en ‘inburgerings’‐cursussen – waarbij de vreemdeling geacht wordt in te 

zien  dat  zijn  of  haar  eigenschappen  ‘problematisch’  zijn  en  aanpassing  vereisen.  Impliciet 



 

47 

veronderstelt  dit  een  klaar  onderscheid  tussen  wie  geciviliseerd  is  en  wie  nietop  basis  van 

geboorteplaats of formeel statuut, en een eenvoudige‘overstap’ van het ene naar het andere. 

 

Integratiebeleid poogt publieke manifestaties van minderheidsculturen te controleren, en situeert de 

minderheidscultuur  voornamelijk  in  de  privé‐sfeer.  We  zien  echter  dat  het  gemiddelde 

(waarde)profiel  van  migranten  overwegend  pluralistisch  is,met  meervoudige  contextuele 

combinatiekeuzes. De beleidsvisie gaat dus voorbij aan de situationele flexibiliteit van mindereheden 

(Phalet, Swyngedouw & De Rycke, 2005). Ondanks die bevindingen kan men zich afvragen  in welke 

mate minderheden  in staat zijn dit uit te spelen  in de contouren van een samenleving die groepen 

strikt onderscheidt, en  instituties die getekend zijn door sociale, culturele en politieke ongelijkheid 

(Phalet, Swyngedouw & De Rycke, 2005, p. 141). Men zou ook, aldus Strang en Ager, de setting van 

aankomst kunnen ‘problematiseren’ en gevestigde burgers aanleren een milieu van gelijke kansen te 

creëren  dat minderheden  toelaat  een  voor  alle  partijen  voordeligepositie  in  te  nemen  (Strang & 

Ager, 2010, p. 595). 

 

In België, waar de Gemeenschappen bevoegd  zijn  voor dit beleid, manifesteren de  conflicterende 

visies zich in de beleidskeuzes van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en Franstalige anderzijds (Van 

Mechelen,  2005).  Zo  prioritiseren  Franstalige  initiatieven  samen  met  lokale  overheden  en 

organisaties  “de maatschappelijke  integratie  van  inwoners  van  achtergestelde wijken”  as  such  – 

ongeacht afkomst. Men  focust op het algemene  ‘tissu associatif’ en het  lokale  initiatief om actief 

burgerschap van kwetsbare individuen en groepen te stimuleren (Van Mechelen, 2005, pp. 104‐105). 

De universaliteit van mensenrechten krijgt in het Franstalige Gemeenschapsbeleid de kans zich waar 

te maken door de opportunity structureste problematiseren zodanig dat de burgerrechten, noden en 

participatiemogelijkheden van ieder individu kunnen worden gerealiseerd. 

 

In Vlaanderengeldt het  ‘inburgeringsdecreet’.  Inburgering, gedefinieerd als  “een  interactief proces 

waarbij  de  overheid  aan  vreemdelingen  een  specifiek  programma  aanbiedt,  dat  hun  enerzijds  de 

mogelijkheid geeft om zich de nieuwe sociale omgeving eigen te maken en anderzijds ertoe bijdraagt 

dat de samenleving de personen van de doelgroep als volwaardige burgers gaat erkennen, met als 

doel  de  volwaardige  participatie  van  die  personen  in  de  samenleving”  (Decreet  betreffende  het 

Vlaamse  Inburgeringsbeleid,  2003). De  nadruk  ligt  op  het  vormen  van‘inburgeraars’  opdat  zij  het 

Nederlands machtig worden en  tewerkstelling vinden(Van Mechelen, 2005, pp. 98‐99). Participatie 

en inclusie lijken te worden gezien als het resultaat van een investering die de tekortkomende niet‐

burger al dan niet bereid was te maken. Het verwerven van werk en taal dreigt echter gelijkgesteld te 

worden  aan  participatie.  Tewerkgestelde,  Nederlandstalige  vreemdelingen  komen  mogelijks 
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systematisch  in  lager  gekwalificeerde  jobs  terecht  of  ontbreken  het  sociale  ‘tissu  associatif’.  Een 

sociaal  luik  in het  inburgeringstraject kan  isolement voorkomen, gemeenschapscohesie opbouwen, 

en  actieve  participatie  bevorderen  (Van Mechelen,  2005,  pp.  103‐104).  Zolang  dit  ontbreekt  zijn 

(enkel) niet‐burgers genoodzaakt de  invulling van belangrijke politieke, sociale en culturele rechten 

voor substantief burgerschap zelf in de hand te nemen.  

 

Dirk  Jacobs  (2001)  stelt  zich  ernstige  vragen bij dit  soort beleid omdat het  “a)  enerzijds  volstrekt 

onduidelijk is of vreemdelingen wel een andere (politieke) cultuur in zich dragen die inherent in strijd 

is met het politiek functioneren van de gastsamenleving en dat het b) anderzijds een fictie is dat er in 

een  natie‐staat  een  overkoepelende  homogene  (politieke)  cultuur  is  die  adequaat  politiek 

functioneren van alle  leden garandeert”.Het wezen van de democratie  ligt  in het zoeken naar een 

compromis  tussen  een  veelheid  aan  normatieve  kaders  –  die  niet  alleen  verschillen  naargelang 

afkomst of nationaliteit. 

 

3.3.4.2.2 De gefragmenteerde gemeenschap 

Meer dan het aggregaat van geïsoleerde individuele politieke handelingen, is politiek het product van 

sociale  interactie  en  collectieve  betekenisgeving.  De  definitie  van  wie  tot  de  natie  behoort  is 

allesbepalend wat betreft  lidmaatschap aan een formele politieke gemeenschap, maar wanneer we 

over  informele politieke participatie spreken, bestaat er niet één  instantie die haar definitie van de 

gemeenschap  autoriteit  kan  geven.  Er  bestaan  geen  criteria  of  stappenplannen  om  politieke 

gemeenschappen  te  kwalificeren:  ze  kunnen  verschillen naargelang opmaak, populatie, motivatie, 

doeleinden  enz.  In  dit  onderdeel  passeren  enkele  onderzoeken  naar  burgerschap  en 

gemeenschapsvorming  in  Belgische  context  de  revue.  Hun  bevindingen  zijn  niet  ongenuanceerd 

veralgemeenbaar  tot  vluchtelingengemeenschappen,  desalniettemin  bieden  ze  inzichten  voor  ons 

verder onderzoek. 

 

I.Factoren 

Clare Daley  (2009)  voerde onderzoek naar gemeenschapscohesie op  lokaal niveau waar er  sprake 

was van een  integrerendevluchtelingengemeenschap. Ze observeerde  interacties  tussen  individuen 

en groepen van verschillende nationale of culturele achtergrond, en welke factoren overbruggende 

gemeenschapvormende effect hadden of waar die uitbleven. Gemeenschapsvorming manifesteerde 

zich op een soort index van familie, taal, religie, gender en leeftijd, maar was kwetsbaar want“small 

differences  in culture, faith and tradition were also  linked to entrenched but often hidden divisions 

and conflicts between people from different groups or parts of the same country of origin” (Daley, 

2009,  p.  162).  De  onderzoekspopulatie  definieerde  zichzelf  en  elkaar  voornamelijk  op  basis  van 
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etnische  en  culturele  banden  en  ook  organisaties  waren  meestal  cultuurspecifiek.  Ook 

geloofsovertuiging  creëerde  een  infrastructuur waarbinnen  diverse  personen  elkaar  terugvonden. 

Desondanks bleef het gemeenschapvormend effect ervan beperkt  tot het religieus niveau en bleef 

fragmentatie op basis van  taal of cultuur duurzaam. Sociale diversiteit binnen  ‘gemeenschappen’ – 

ongeacht hun reikwijdte – dient dus altijd overwogen. In het algemeen bleven banden op basis van 

traditionele  ijkpunten  doorslaggevend.  Banden  die  wel  tussen  personen  met  verschillende 

achtergronden ontstonden bleven beperkt tot individueel niveau zonder betekenisvolle of duurzame 

verandering in gemeenschap of attitudes (Daley, 2009, pp. 162‐167). 

 
II.Minderheidsperspectief op burgerschap 

Phalet  en  Swyngedouw  (2005,  pp.  216‐218)  onderzochten  een  driedimensionale  indeling  van 

burgerschap, bestaande uit een participatieve dimensie, een normatieve dimensie en een identitaire 

dimensie. Men zocht naar de manifestaties ervan en het perspectief erop van Turken en Marokkanen 

als  Belgische  minderheden  door,  o.a.,  te  kijken  naar  de  organisatiegraad  van  minderheden  in 

etnische en cross‐etnische organisaties, zich baserend op de typologie van Kriesi (cf. infra). Werk‐ en 

vrijetijdssfeer  kwamen  op  de  eerste  plaats maar  ook  levensbeschouwelijke,  culturele  of  andere 

gemeenschapsvormingenbelangenverdediging vormden de aanzet  tot organisatie, en dit  telkens  in 

gelijke of sterkere mate dan autochtonen. Lidmaatschap  in politieke partijen was nagenoeg afwezig 

(en ligt bij autochtonen ook erg laag), enkel in emancipatorische sociale bewegingenwas participatie 

over  de  hele  lijn marginaal.  Ze  ondervonden  tevens  “bij  de  actieve migranten  een  uitgesproken 

overwicht  van  cross‐etnische  (gemengde  of  dominant  Belgische)  organisatievormen”  en  bleken 

“dezelfde migranten die actief zijn in etnische organisaties ook meer te participeren in gemengde of 

Belgische organisaties”, wat hen doet besluiten dat etnische solidariteit geen causaal verband houdt 

met  zelfuitsluiting  of  een  repli  identitaire  ten  opzichte  van  de  dominante  samenleving  (Phalet & 

Swyngedouw, 2005, p. 219). 

 

Ze  concludeerden  dat men  een  cross‐cultureel model  van  burgerschap  kan  hanteren.  Bovendien 

bleken  de  burgerschapsmodellen  ten  aanzien  van  het  herkomstland  asymmetrisch  doch 

complementair  te zijn met die  ten aanzien van het gastland  (België)15, wat de coördinatie van hun 

multipele affiliaties op participatief, normatief en identitair vlak faciliteerde (Phalet & Swyngedouw, 

2005, pp. 220‐221). 

                                                        
15 Participatie in het gastland als een individueel sociaalcontractmodel in functie van sociale mobiliteit, en in 
het herkomstland binnen een gemeenschapsmodel van collectieve identiteit. 
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III.Sociaal‐politieke oriëntaties 

Een  ander  onderzoek  van  Phalet,  Swyngedouw  en  De  Rycke  (2005)  peilde  naar  de mate waarin 

meerderheids‐ en minderheidsgroepen16 een homogene sociaal‐culturele eenheid vormden. Sociaal‐

politieke  oriëntaties  van  groepen  kunnen  worden  gedomineerd  door  individualisme  dan  wel 

collectivisme en kunnen een  impact op de  integratie of segregatie van groepen hebben, en dus de 

vorming  van  parallelle  structuren  in  de maatschappij. We  zien  echter  dat  het  gewicht  van  deze 

kenmerken  relativeerbaar  is:  uit  de  bevindingen  blijkt  dat  code‐switching  de  norm  is  en  de 

individuele  en/of  collectieve  strategieën  of  preferenties  elkaar  niet  uitsluiten.  Ze  zijn  integendeel 

supplementair,  en  bovendien  kunnen  collectieve  strategieën  coöperatieve  interculturele  relaties 

bestendigen.  Tot  slot  heeft  het  code‐switchen  –  tussen  én  binnen  in  groepen  –  logischerwijs 

waardepluralismetot gevolg, wat ons wederom toont dat men best over‐individualiseert noch over‐

universaliseert (Phalet, Swyngedouw & De Rycke, 2005, pp. 135‐137). 

 

In conclusie blijkt de “keuze tussen etnische of Belgische culturele levensvormen een vals dilemma” 

(Phalet,  Swyngedouw  &  De  Rycke,  2005,  p.  138).  “De  meest  opvallende  bevinding  is  wel  dat 

migranten  vrijwel  unaniem  opteren  voor  interculturele  samenwerkingmet  autochtone  Belgen  om 

hun sociale kansen te verbeteren (...)  etnische en familiale solidariteit geenszins in tegenspraak met 

een goede interculturele samenwerking” (Phalet, Swyngedouw & De Rycke, 2005, p. 140). 

 

Voorgaande onderzoeken bieden ons contextgebonden doch  interessante  inzichten  in verband met 

het,  door  gastmaatschappijen  als  ‘gevaarlijk’  gepercipieerde  segregerend  effect  van  parallelle 

politieke  structuren.    De  factoren  die  tot  gemeenschapsvorming  leiden  kunnen  in  iedere  setting 

anders zijn, maar de observaties van Daley kunnen wel als uitgangspunt meetellenbij het benaderen 

van onze onderzoekspopulatie. Daarenboven, wanneer we kijken naar de accountability gap  waarin 

vluchtelingengemeenschappen zich bevinden en hun pogingen deze via collectieve coping strategies 

en  zelfbestuur  te  overkomen,  betekent  dit  niet  dat  zulke  gemeenschappen  zich  volledig  hebben 

afgesloten  van  de  gastmaatschappij  en  kunnen  er  verschillende  combinaties  van  parallelle  én 

crossculturele politieke participatie onderscheiden worden. 

                                                        
16 Turken, Marokkanen, en autochtonen in Brussel 
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3.4 ACCOUNTABILITY IN DE PRAKTIJK 

In  dit  onderdeel  pogen we  de  principal‐agentrelatie(s)  die  in  België  voor  vluchtelingen  gelden  te 

schetsen.  We  zoeken  wie  er  in  het  Belgische  staatsbestel  is  aangewezen  om  politieke 

verantwoording af te leggen (of wie dat in de praktijk doet), en gaan dan na hoeverantwoording van 

hen kan worden gevorderd. 

 

Vluchtelingen  zijn  als  niet‐burgers  uitgesloten  van  de  meest  voordehandliggende  manier  om 

verantwoording te eisen, namelijk verkiezingen. De verschillende structuren die hiervoor in de plaats 

komen,  voorzien  door  (supra)nationale  overheidsinstanties,  middenveldorganisaties  of  politieke 

gemeenschappen zelf  (i.t.t. civiele  (Chatterjee, 2004)), zijn evenmin eenvoudig  in kaart  te brengen. 

Uit de contacten met uiteenlopende betrokken partijen blijkt, dat deBelgische formele accountability 

gapwordt  ingevuld  met  een  kluwenvan  diverse  encomplex  samenhangende  publieke  en 

maatschappelijke diensten, indirecte vertegenwoordiging en collectieve actie. 

 

3.4.1 TYPOLOGIE VAN KRIESI 

De typologie van Kriesi (1996) maakt een goede leidraad om over dit lappendeken een minimum aan 

overzicht  te  behouden.  Organisaties  worden  naar  professionalisering,  directe  participatie  en 

“gerichtheid op gemeenschapsvorming of machtsverwerving”  in vier  typen  ingedeeld waarvan een 

conventioneel en drie niet‐conventionele organisatietypen (Phalet & Swyngedouw, 2005, p. 216). 

 
  Professioneel Directe Participatie  Gemeenschap  Macht 

(1) Politieke representatie  x      x 

(2)Professionele ondersteunende 
organisaties 

x    x   

(3)Vrijwillige associaties    x  x   

(4)Nieuwe sociale bewegingen    x    x 

 

Voorbeelden  van  het  eerste  conventionele  type  politieke  representatie  (1)  zijn  vakbonden  en 

partijen.  Het  tweede  typebeoogt  belangenverdediging  en  gemeenschapsvorming  vanuit 

professionele  ondersteunende  organisaties(2) met  de nodige middelen  expertise.  Kriesis  vrijwillige 

associaties(3)  zijn  bijvoorbeeld  buurthuizen  en moskeeverenigingen.  Het  vierde  type,  de  nieuwe 

sociale  bewegingen“met  brede  emancipatoire  strekking”  (4),  ijveren  voor  politieke mobilisatie  en 

machtsverwerving  en  zijn bijvoorbeeld  antiracisme‐  of  vrouwenbewegingen. Dit  geheel  aan  typen 

kan dan weer worden onderverdeeld in etnische en cross‐etnische organisaties (Kriesi, 1996). 
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3.4.2 DE VN EN EU 

In het juridische luik bespraken we reeds de rol van de VN en de EU en hun verdragenbetreffende de 

bescherming van politieke en civiele grondrechten in nationale staten. Ook al liggen ze ten grondslag 

van het Belgisch beleid, vormt hun bestaan een evidentie en bleek uit het  contact met betrokken 

actoren weinig bijzondere aandacht  voor hun  rol  in het Belgische  systeem. Het UNHCR heeft een 

afdeling  in  België  teneinde  over  de  rechten  van  asielzoekers  en  vluchtelingen  te  waken  en 

hervestigingsprogramma’s te coördineren. De EU heeft naast rechtspraak ook verschillende fondsen 

en instellingen die overheidsinstellingen, middenveldorganisaties en verenigingen ondersteunen. Een 

voorbeeld dat  ter  sprake kwam  is het European  Integration Fund, dat dialoog  tussen de Europese 

instellingen en de civilsociety  uit de lidstaten wil bevorderen en diversiteits‐ en participatieprojecten 

ondersteunt. Anderzijds bestaan ook op  Europees niveau belangenorganisaties  zoals de  European 

Roma Information Office dat zich focust op het Europese beleid en recht ten aanzien van de Roma‐

gemeenschappen in de lidstaten. 

 

3.4.3OFFICIËLE POLITIEKE STRUCTUREN 

Uit ons onderzoek blijkt dat er op het niveau van de officiële  instanties geen geïnstitutionaliseerde 

procedures van politieke verantwoording voor vluchtelingen bestaan. Juridische aansprakelijkheid in 

het uiterste geval dat een overheid haar (grond)wettelijke of  internationale plichten niet nakomt  is 

mogelijk maar veeleer beperkt tot individuele casussen. Reguliere politieke inspraak en afdwingbare 

verantwoordingsmechanismen of ‘medebeslissingsprocedures’ voor niet‐Belgen blijven in de praktijk 

afwezig.Uit de gesprekken met de vluchtelingen en middenveldorganisaties blijkt wel dat, op vlak van 

betekenisgeving,  de  overheden  desondanks  als  verantwoordelijk  worden  beschouwd.  Of  zoals 

eenOeigoerse vluchteling het verwoordde: 

 

“De mensen die de regels en wetten maken moeten die toch ook dan voor ons beschermen?” 

 

De officiële politieke structuren die  in elke correspondentie ter sprake kwamen waren de  federale, 

de regionale en de lokale Belgische besturen, en politieke partijen. 

 

Vluchtelingen komen met  federale overheidsagentschappen en  ‐diensten  in contact voor zover het 

hun statuut en verblijf aangaat: het CGVS, de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil spelen een rol 

tijdens de asielprocedure maar stoppen van zodra de vluchteling zich  in de  (Vlaamse) samenleving 

vestigt.  Bij  het  Interfederaal  Gelijkekansencentrum/Federaal  Migratiecentrum  kunnen  individuen 

terecht voor  juridisch advies en bescherming met betrekking  tot hun grondrechten, maar omtrent 
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politieke rechten van vluchtelingen of vreemdelingen bestaat geen specifieke werking (Interfederaal 

Gelijkekansencentrum/Federaal Migratiecentrum, 12 augustus 2014).  

 

De  regionale  overheden17  zijn  bevoegd  voor  de  verschillende  maatschappelijke,  sociale, 

economische,  culturele  en  andere  levensdomeinen waarin burgers  en niet‐burgers  actief  (mogen) 

zijn.  Regelingen  zoals  het  inburgeringsdecreet,  intergratiedecreet  en  het  decreet  rond  sociaal‐

cultureel volwassenenwerk, of diensten zoals de VDAB, hebben directe of indirecte uitwerking op de 

contouren waarin vluchtelingen hun burgerschap kunnen  invullen en paradoxaal genoeg ongeacht 

op welk niveau zij zich als burgers willen engageren, zij het Belgisch, Vlaams, lokaal, transnationaal of 

mondiaal.  

 

Het valt dus onmiddellijk op dat er  sprake  is van een bijkomend  type accountability gap  specifiek 

voor de Belgische context. Waar de federale bevoegdheden die het formele ‘politieke’ burgerschap 

aangaan  stoppen,  nemen  de  regionale  overheden  de  regeling  van  substantief  burgerschap  over. 

Door  die  bevoegdheidsverdeling  wordt,  zolang  de  bevoegdheid  betreffende  het  recht  op 

regionaleformele politieke deelname  eveneens  federaal  is, de  kloof  tussen  formeel en  substantief 

burgerschap de facto verdiept. De definiëring van wie tot de civiele dan wel politieke gemeenschap 

behoort gebeurt op één niveau, terwijl de praktische manifestatie daarvan op een ander plaatsvindt. 

De institutionele verwijdering van (zowel substantieve als formele)invloed op die definiëring, en dus 

de verwerving van democratische inspraak, is daardoor nog groter. 

 

De rol van politieke partijen vormde tevens een discussiepunt. Gezien hun sterke samenhang met de 

activiteiten die onder formeel burgerschap vallen (verkiezingen, vertegenwoordiging, beleid), is hun 

rol  ten  aanzien  van  vluchtelingen  enkel  onrechtstreeks mogelijk,  bijvoorbeeld  via  figuren  in  het 

netwerk van  vluchtelingen die  (in  functie vanfederale en/of  regionale participatie) de nationaliteit 

hebben  verworven,  zich  kiesbaar  stellen en  (eventueel) de belangen  van  vluchtelingen onder hun 

vleugels kunnen nemen. Op lokaal niveau geldt zoals gezegd het actief en passief kiesrecht voor niet‐

Europeanen.  Zo  spraken  we  een  (desalniettemin  genaturaliseerde)  vluchtelinge  die 

partijlidmaatschap aannam en in 2012 verkozen werd als gemeenteraadslid. Desalniettemin uitte zij 

ook kritiek op de werking van partijen  ten aanzien van nieuwe  leden.  Lidmaatschap  is eenvoudig, 

maar voor verdere  integratie en participatie  in de partij bestaat er te weinig begeleiding, waardoor 

‘nieuwkomers’ snel zouden afhaken en een kans op  inspraak en bredere vertegenwoordiging  langs 

beide kanten verloren gaat. 

                                                        
17 In dit onderzoek namen we enkel de Vlaamse overheid in acht. 
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Overeenkomstig de  theorie, blijkt  in de praktijk dat de  lokale bestuurseenheid de meest evidente 

setting  wordt  om  als  transformative  social  space  (Ong,  2006)  te  dienen.  Enerzijds  omdat  lokale 

sociale  netwerken  sterk  zijn,  anderzijds  omdat  ze  het  laatste  redmiddel  zijn,  door  de  formele 

politieke exclusie op andere bestuursniveaus. Het lokale niveau biedt zowel mogelijkheid tot formele 

als substantieve politieke participatie. Vluchtelingen genieten, zoals andere niet‐Europeanen, na vijf 

jaar wettig verblijf  lokaal kiesrecht. Tegengesteld aan wat menigpoliticoloog zou veronderstellen,  is 

het  echter  niet  de  toegang  tot  gemeenteraadsverkiezingen  voor  vreemdelingen  dat  het meeste 

potentieel voor burgerschap biedt. De opkomst was volgens de gesproken middenveldorganisaties 

tot nog toe schraal, en bovendien valt de vereiste periode van wettig verblijfsamen met de periode 

vanaf    wanneer  het  recht  op  nationaliteitsverwerving  begint  te  gelden,  wat  voor  velen  een 

‘gemakkelijkere’  administratieve  oplossing  vormt.  Het  zijn  de  activiteiten  die  burgerschap 

substantieve  invulling  geven  en  die  overwegend  lokaal  plaatsvinden  die  deze  setting  haar  kracht 

geven. Niet  per  se  de  geformaliseerde  interactie met  adviesraden  en  overlegstructuren, maar  de 

concrete  actie  van  burgers,  het  verenigingsleven  en  de  ontwikkeling  van  een  tissu  associatif    op 

lokaal  en  zelfs  wijkniveau,  komt  uit  onze  interviews  naar  voor  als  hét  instrument  van  politieke 

invloed. 

 

Een tweede opvallende vaststelling is dat ‘politieke’ interactie tussen vluchtelingen (als niet‐burgers) 

en beleidsinstanties vaak procedures zijn die slechts in een richting plaatsvinden. Enerzijds wordt de 

‘stem’ van vluchtelingen (als zijnde lid vaneen etnisch culturele minderheid) geformuleerd op raden 

en foraom als vrijblijvend advies te wordeningewonnen door bestuursorganen, maar zonder geijkte 

procedures  van  toezicht,  afdwinging  of  afstraffing.  Anderzijds  gebeurt  op  bijvoorbeeld  de 

onthaalbureaus  voor  inburgering  hoofdzakelijkde  uitvoering  van  het  Vlaams  regeerakkoord  dat 

“resultaatgericht, niet  inspanningsgericht”beleid vooropstelt, aldus een respondent van  Inburgering 

Oost‐Vlaanderen. De groeipijnen door professionalisering en schaalvergrotingen in de sector zou hun 

kracht hebben afgezwakt om met de expertise en achterban van inburgeraarsin andere richting ook 

het beleid te beïnvloeden en standpunten te formuleren (wat niettemin in hun missie staat).Het gaat 

daar, volgens de respondent van het Minderhedenforum, ”niet over rechten, maar over diensten” er 

wordt gedicteerd wat “een goede burger zijn”   betekent, “wat moet, en wat mag zeker niet”.In dat 

kaderis, volgens een medewerkster van het Internationaal Comité, de huidige focus op taal en werk 

zorgwekkend.  Aansluitend  met  Van  Mechelen  (2005),  ziet  ze  taal  en  tewerkstelling  niet  als 

drempelwaarden  voor  burgerschap,  en  is  het  ontbreken  van  een  sociaal  luik  in  het 

inburgeringstraject problematisch.  
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“Wij  leren  in  de  cursus  drie  uur  per week Nederlands, maar  daarna... waar  gaan we  dat 

gebruiken?".  

 

Uit bijna alle uitwisselingen in dit onderzoek bleek dat de uitsluiting van formele politieke participatie 

een grote rol aan het middenveld toekent. Het verenigingsleven is voor vluchtelingen en andere niet‐

burgers  de  draaischijf  voor  participatie:  in  de  vorm  van  inspraak  en  belangenverdediging,  door 

rechtstreekse beïnvloeding van het maatschappelijke leven, of door interpersoonlijke samenwerking 

en steun. 

 

3.4.4 HET MIDDENVELD 

Het is hier niet de bedoeling een exhaustieve lijst op te stellen van alle middenveldorganisaties wiens 

actiedomein raakpunten met burgerschap en participatie van vluchtelingen hebben. Door de keuze 

voor kwalitatief onderzoek en de sneeuwbalmethode bij de selectie van correspondenties, beperken 

we ons tot het situeren en beschrijven van de rol van enkele organisaties in een context van een erg 

ruim middenveld en het distilleren van regelmatig voorkomende bevindingen hieromtrent zowel bij 

organisaties zelf en de vluchtelingen die ermee in aanraking komen.  

 

De diversiteit aan entiteiten in het middenveld loopt sterk uiteen, met op het ‘laagste’ niveau talloze 

verenigingen,  associaties,  families  en  individuen  die  zich  op  een  verdere  trap met  gelijkaardige 

groepen of  raden en diensten verbinden en  fuseren  in netwerken en  federaties, die op hun beurt 

opgaan  in  koepelorganisaties met weeral  een  eigen  uitgebreid  netwerk,  terugkoppelend  naar  de 

basis of bruggen bouwend naar het beleid. Wat bij het zoeken naar respondenten duidelijk werd, is 

dat  (formele)  civiele  en  politieke  rechten  van  vluchtelingen  zelden  deprioriteit  zijn  voor 

middenveldorganisatieswaarvoor  vluchtelingen  de  uitdrukkelijke  doelgroep  zijn.  Dit  geldt 

bijvoorbeeld voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw dat in een mail stelde: 

 

“Wij hebben zelf als organisatie geen echt uitgewerkte standpunten over civiele en politieke 

rechten van erkende vluchtelingen (...) Onze werking rond integratie van vluchtelingen was en 

is  eerder  gefocust  op  erkenning  van  competenties  van  vluchtelingen  via  de  mogelijkheid 

verder te studeren en/of erkenning van diploma’s of via tewerkstelling op niveau” 

 

Organisaties die zich tot vluchtelingen richten nemen voornamelijk het verdedigen van belangen die 

tijdens  de  asielprocedure  kwetsbaar  zijn  op  zich,  of  streven  naar  socio‐economische  en 

maatschappelijke  gelijke  kansenstructuren.  Tegelijkertijd  zijn  er  organisaties  die  de  invulling  van 

civiele en politieke  rechten  ter harte nemen, die echter niet  specialiter optreden  ten aanzien  van 
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niet‐burgers of vluchtelingen. Zo merkte een respondent van De Wakkere Burger vzw18(telefonisch) 

op, dat niet‐Belgen geen  specifieke doelgroep vormen en dat het profiel van hun deelnemers een 

sterk “white middle class” karakter zou hebben. 

 

Wanneer we naar de rol van het middenveld voor vluchtelingen willen kijken, moeten we dus een 

ruimere  lens nemen wat doelgroepen betreft en deze vervolgens  scherper  stellen op de bepaalde 

effecten op vluchtelingen in het bijzonder. 

 

“Het is zo dat vluchtelingen vanaf het moment dat zij als zodanig worden erkend eigenlijk zo 

goed als dezelfde rechten hebben als andere migranten in legaal verblijf. Dus ook wat betreft 

politieke en civiele rechten. Vaak maken dus ook het beleid en de studies over  integratie en 

participatie  van  migranten  geen  direct  onderscheid  tussen  vluchtelingen  en  andere 

migranten” (uit mail beleidsmedewerker Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw) 

 

‘Het’ middenveld bestaat niet. De organisaties waarvan we in dit onderzoek kennisnamen en/of mee 

in contact  treden verschillen  in vorm,  structuur, werking, doelgroep, populatie,  thema’s,  intenties, 

financiering,  opdrachtgever,...  Maar  ook  experten  en  niet  in  het  minst  de  media  spelen  een 

belangrijke  rol  in  de  ruimte  tussen  burger  en  beleid.  Dit  leidt  tot  een  divers  en  redelijk 

onoverzichtelijk  lappendeken  aan  structuren, waarbij  de  versnippering  enerzijds  leidt  tot minder 

eendracht om aan eenzelfde zeil te trekken en standpunten te formuleren, aldus een medewerkster 

bij  Inburgering  Oost‐Vlaanderen,  anderzijds  ook  naar  dubbele,  overlappendestructuren  die  apart 

werken,  aldus  de  coördinator  bij  het  Internationaal  Comité. Waar  de  variëteit  in  het middenveld 

echter voordelen biedt, is in de “differentiële methodiek” die eruit voort komt en waarin de officiële 

instanties tekortkomen. Volgens de  laatstgenoemde respondent, hebben de politieke structuren en 

partijen meestal wel beleid gericht op ‘nieuwkomers’ maar geen oog voor de differentiële noden en 

behoeften naargelang herkomst, achtergrond, cultuur, opleidingsniveau, statuut,... Het versnipperde 

landschap van het middenveld heeft de flexibiliteit zowel aan specifieke verzuchtingen tegemoet te 

komen, als via samenwerkingsverbanden hun bases te verenigen. 

 

Om  te demonstreren hoe door een middenveldorganisatie gepoogd kan worden de accountability 

gaps  op  het  officiële  politieke  niveau  te  minimaliseren,  gaan  we  dieper  in  op  de  rol  van 

hetMinderhedenforum.  

 

                                                        
18 “Een beweging die de participatie van burgers aan het beleid stimuleert” (De Wakkere Burger vzw, 
13 augustus 2014)  
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3.4.4.1 HET MINDERHEDENFORUM 

Het Minderhedenforum (MF)is, naar eigen beschrijving, een “koepelorganisatie van het intercultureel 

middenveld”.  Dit  wil  zeggen  dat  het  haar  leden,  erkende  federaties  van  etnisch‐culturele 

minderheden  (ECM),  in een gezamenlijke  stem vertegenwoordigt. Het  formuleert  in een brochure 

(Minderhedenforum, 2010) vijf concrete doelstellingen: 

1. Mensen samenbrengen 

2. De stem van ECM vertolken 

3. Beleidsmakers overtuigen en maatregelen afdwingen 

4. Participatie stimuleren 

5. Racisme en discriminatie bestrijden 

In  het  kader  van  dit  onderzoek  trekkende  concepten  ‘vertolken’,  ‘overtuigen’  en  ‘participatie’ 

logischerwijs de aandacht. Het zijn via deze handelingen dat een ‘politieke gemeenschap’ zich als te 

erkennen ‘civiele gemeenschap’ (Chaterjee, 2004) poogt te profileren.  

 

Het MF gaat met die voornemens te werk op adviesraden en overlegplatforms, waar het haar leden 

vertegenwoordigt en aanbevelingen maakt voor beleid, gebaseerd op standpunten die “gedeeld zijn 

en  via  participatieve  processen  bereikt  worden”.  Daarnaast  verdiept  het  MF  zich  in  concrete 

lobbydossiers  waarmee  het  rechtstreeks  naar  het  beleid  stapt.Bijvoorbeeld  een  dossier  omtrent 

diplomagelijkschakeling of,  in het kader van de verkiezingen  in 2014, een memorandum waarmee 

het  garanties  van  individuele  politici  of  partijen  probeert  af  te  dwingen.  Het  MF  zetelt  ook  in 

commissies, waar  het waakt  over  de  uitvoering  van  eisen  die  een  plek wonnen  in  het  (Vlaams) 

regeerakkoord. Ten slotte beslist het,  in zeldzame gevallen, met een gerechtelijke procedure klacht 

neer te  leggen tegen een overheid, zoals  in het geval van de aanpak van de Roma‐groep  in Landen 

(Minderhedenforum,  16  augustus  2014).  Buiten  dit  laatste mechanisme  van  concrete  afdwinging, 

beschikt het MF niet over de leveragedat het als volwaardige medebeslisser kan kwalificeren.  

 

“Inspraak blijft beperkt tot het inwinnen van adviezen door politici, zonder échte garantie dat 

ze er  iets mee doen  ... Raden  zijn  ‘slechts’  raden die ook weer  standpunten  formuleren en 

adviezen opstellen: afdwinging is niet gegarandeerd” 

 

Drempels  tot participatie  blijven niettegenstaande  de benoemde  inspraakmechanismen. Wanneer 

het  over  directe  inspraak  van  ECM  gaat,  blokkeren  praktische  obstakels  zoals  transport, 

kinderopvang, en talenkennis de weg naar zulke structuren. Bovendien blijven zulke structuren voor 

beleidsparticipatie  vaak  onbekend  of  “vastgeroest”  en  verouderd,  wat  hun  toegankelijkheid  of 
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effectiviteit niet ten goede komt. Ook te veel formalisering van beleidsparticipatie, zou afdoen aan 

de inhoud en effectiviteit ervan, aldus het MF: 

 

“Adviesraden  zijn momenteel  plaatsen waar  vooral  blanke mannen  van  boven  de  50  jaar 

zitten. Iedereen heeft zijn mond wel vol van beleidsparticipatie, maar tot nog toe is die échte 

participatie  maar  weinig  tastbaar.  De  instrumentalisatie  van  grassroot‐initiatieven  van 

everyday‐makers zorgt daar ook voor” 

 

Daarom zet het MF ook  in op  indirecte  invloedsuitoefening via bewustmaking  in de publieke opinie 

en het aanreiken van  instrumenten en ruimte voor de ontwikkeling van capaciteiten van personen 

die  rechtstreeks hun  stem willen verkondigen. Het  zou een  kwestie van  “keuze  van  strategie”zijn, 

tussen  substantieve  actie  in  de  directe  omgeving,  of  pogingen  tot  juridische  afdwinging. Het MF 

verkiest het eerste.Media‐aandacht is bijgevolg een significant machtsinstrument, waarmee volgens 

de  respondent  vaak“sneller  verandering  teweeg  kan  gebracht  worden  dan met  een  rechtszaak”. 

Opmerkelijke  politieke  of  maatschappelijke  gebeurtenissen  die  de  media  halen  kunnen  kansen 

vormen om een doorbraak  in beleidsverandering te bewerkstelligen. Beeldvorming kwam ook  in de 

gesprekken met andere organisaties en individuen naar voor als een bijzonder krachtig fenomeen dat 

zowel  in  het  nadeel  van  niet‐burgers  speelt,  als  in  hun  voordeel  kan  gebruikt worden. Daarnaast 

werkt het MF vanuit concrete projecten in lokale gemeenschappen en netwerken. De missie van het 

project Changemakers van het MF is het mobiliseren vanen contacten te faciliteren tussen ‘mondige’ 

individuen en bestuurplatforms. En ten slotte, is er ook de politiek sensu lato van“everyday‐makers”. 

Waar  changemakers  inzetten  op  participatie  aan  beleid  dat  de  maatschappij  vormgeeft,  geven 

everyday‐makers  zelf  vorm  aan  hun  lokale  gemeenschappen:  ze  dwingen met  tijdelijke,  concrete 

projecten  zélf  verandering  af.  De  dynamische  netwerken  die  in  één  buurt,  rond  één  thema 

verenigen,  brengen  “mensen  samen  van  allerlei  categorieën”,  voorbij  legaal  statuut,  herkomst  of 

andere ‘afgebakende’ gemeenschappen. Ook de coördinator van het Internationaal Comité hamerde 

op het belang  van participatie op buurt‐ of wijkniveau waar  reële  impact  in gemeenschappen die 

gebruikelijke  burger/niet‐burger  scheidingslijnen  overstijgen  mogelijk  is.  Een  jonge  vluchteling 

illustreerde het potentieel van het  lokale niveau, door  te benadrukken dat hij  zich wel Belg, maar 

vooral Gentenaarvoelde. 

 

3.4.5 BRUG OVER DE KLOOF? 

Uit de verkenning van het wettelijke kader bleek dat de politieke afdwingingvan rechten voor niet‐

burgers  niet  waterdicht  is,  en  uit  deze  meer  praktijkgerichte  blik  op  beleids‐  en 

middenveldsstucturen blijkt ook de substantieve  invulling van burgerschap blijvend geconfronteerd 
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te worden met “de ontzegging van  formele deelname”, aldus een medewerker van het MF. Zij het 

door instrumentalisatie/formalisatie van verenigingsleven of  door een gebrek aan tastbare leverage 

tot én met het moment van de besluitvorming. De machtsmiddelen van middenveldorganisaties zijn 

waardevol: het getal (als koepelorganisatie koppelt het MF terug naar ca. 1600 verenigingen en bijna 

400.000  deelnemers),  een  sterk  netwerk,  en  expertise  en  ervaring  in  complexe  dossiers. 

Tegelijkertijd  is  daarmee  geen  afdwinging  van  maatregelen  gegarandeerd.  Een  inmiddels 

geregulariseerdevluchtelinge die erg actief is in het vereinigingsleven beschrijft de frustratie van dat 

plafond: 

 

“Ja maar weet  u,  ik  voelde  ik  doe  alles wat  ik  kan  doen, maar  dat  is  niet  geoeg  (...) Op 

wijkniveau  kunnen wij  nog  niet  echt  invloed  geven  aan  het  beleid.  Zonder  politiek  is  het 

sowieso onmogelijk om invloed te hebben. Wij hebben veel standpunten, wij kunnen expertise 

maken  op  basis  van  onze  ervaring.  Wij  zijn  sterk  genoeg,  maar  niemand  gebruikt  onze 

capaciteiten” 

 

Het ondervinden van deze stugge barrière zette haar aan zelf  in de  lokale politiek (sensu stricto) te 

stappen om sinds 2012 als gemeenteraadslid te zetelen. Hoewel deze persoon koos voor een diepere 

samenwerking  in conventionele politieke structuren van de  ‘dominante maatschappij’, zijn anderen 

wegens hun statuut meer beperkt in hun opties: de drempel tussen informele en formele participatie 

zet hen aan zich zelf te organiseren. 

 

“Als het beleid hoewel theoretisch poogt, maar praktisch niet voldoet aan noden of wanneer 

de  rechten  niet  in  de  praktijk  kunnen  verwezenlijkt  worden,  gaan  groepen  hun  eigen 

voorzieningen  organiseren  en  ontstaan  er  zulke  ‘parallelle  structuren’”,  weten  ze  bij  het 

Minderhedenforum. 
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3.5 PARALLELLE POLITIEK 

De democratische  theorie worstelt al  langer met het vraagstuk of etnische minderheden het  recht 

hebben  op  eigen  etnische  instituties  of  een  “seperate  political  existence”  binnen  of  buiten  een 

ruimer staatsbestel (Fennema & Tillie, 2001, pp. 26‐27). Wanneer vluchtelingen buiten de contouren 

van  het  formeel  democratisch  politiek  systeem  vallen  en  via  collectieve  actie  een  (eigen) 

(informeel)‘politiek’  systeem  uitbouwen,  spreken  we  van  parallelle  politiek.Volgens  Fennema  en 

Tillie  (2001)zijn  zulke vrijwillige associaties elementaire onderdelen van een democratische  setting 

net  omdat  zij  vrijwillig  zijn  (en  leden  de  “option  of  exit”  hebben),  omdat  hun  structuur  vaak 

horizontaal  is  (waardoor  leden  verantwoording  van  bestuur  kunnen  afdwingen),  en  omdat  het 

vertrouwen waarop zij zich baseren een cruciale bouwsteen  is om het collectieve actieprobleem te 

overwinnen. De mate waarin een groep19 zich organiseert– of dit nu met cultureel, sociaal, of politiek 

oogmerk  is  –  beïnvloedt  het  potentiële  substantief  burgerschap    voor  deze  gemeenschap.  De 

onderzoekers  poneren  dat  vrijwillige  associaties,  inclusief  vrijtetijdsclubs,  aan  hunleden  de 

mogelijkheid  bieden  essentiële  karakteristieken  en  vaardigheden  te  verwerven  die  burgerschap 

vergt, zoals vertrouwen, belangenverdediging, compromisvorming, collectief handelen, etc. Ironisch 

genoeg betekent dit ook dat die gemeenschappen die het best geassocieerd  zijn en minder nood 

hebben aan conventioneel formeel burgerschap om hun rechten te verwezenlijken, evenwel het best 

uitgerust zijn om dat formeel burgerschap betekenisvol  in te vullen (Fennema & Tillie, 2001, p. 34). 

Etnische  (zelf)organisaties  “did  not  restrain  political  integration  but  seem  to  have  generated  it” 

(Fennema & Tillie, 2001, p. 38). 

 
Vluchtelingen vestigen zich vaak in verstedelijkte, multiculturele buurten waarvan een groot deel van 

de  bewoners  gedeelde  herkomst  hebben  en  vormen  er  gemeenschappen.  Deze  vluchtelingen 

ontwikkelden – in eenstudie van Daley (2009) – weinig banden met andere gemeenschapsgroepen of 

publieke  instellingen,  tenzij op zeer kleine  schaal met  lokale diensten of  in geïsoleerde  individuele 

gevallen. De  resultaten van Daley’s onderzoek naar participatie van vluchtelingengemeenschappen 

observeerden  een  gebrek  aan  “meaningful  and  ongoing  relationships  between  individuals  and 

groups  from  different  backgrounds  and  links with  political  structures”.  Participatie  nam  gevolglijk 

voornamelijk plaats op grassroots  level,  in de directe buurt en binnen  “bonded  cultural groups or 

‘single organizations acting for people apart’”(Daley, 2009, p. 160). Ook al verdedigden groepen vaak 

gelijkaardige belangen, was er weinig onderlinge samenwerking en weinig interactie met of politieke 

participatie  informele  netwerken  en,  in  omgekeerde  richting,  een  gebrek  aan  “meaningful 

engagement of political structures at a community level” (Daley, 2009). 

                                                        
19 De factoren op basis waarvan gemeenschappen gevormd worden in het midden latend.  
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Uit de uitwisseling met het MF bleek dat reacties op de ontzegging van formele participatie 

inderdaad de vorm van parallelle structuren aannemen. Dit hoeven echter 

“geenschaduwmaatschappijen” te worden. Desalniettemin ziet het MF zin in (tijdelijke) ‘afscheiding’ 

teneinde als belangengroep voldoende sterk te zijn ten aanzien van de pogingen tot 

coöptatie/instrumentalisatie door beleid, of te subsidie‐afhankelijk te worden: “Wiens brood men 

eet, diens woord men spreekt” 

 

“Soms moet je eerst apart iets uitbouwen voor de stap naar de maatschappij te zetten. De 

meeste mensen of initiatieven willen dan ook de brug slaan, maar pas wanneer ze genoeg 

zelfstandig zijn” 

 

Het gaat dus niet langer om beleidsparticipatie, maar om de ontwikkeling van en participatie in 

politiek‐achtige systemen binnen maar parallel aan die van de gastmaatschappij. 

 
3.5.1 EEN VLUCHTELINGENGEMEENSCHAP? 

Het is allereerst cruciaal op te merken dat we in dit onderzoek geen structuren ontwaren die het lot 

van vluchtelingenas such op zich nemen. Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzwbevestigde: 

 

“Er  zijn  geen  georganiseerde  vluchtelingengemeenschappen  in  België  –  wel  zijn  er 

zelforganisaties van migranten die zich vaak groeperen op basis van herkomstland, maar daarin 

wordt er geen onderscheid gemaakt  tussen vluchtelingen, niet‐vluchtelingen en mensen zonder 

papieren.  (…) Het  is misschien  interessant om te weten dat er  in andere  landen  (UK‐Nederland) 

wel zelforganisaties van vluchtelingen zijn. Dus het feit dat die er hier niet zijn heeft misschien wel 

iets  te  maken  met  de  Belgische  context.”  (uit  mail  beleidsmedewerker  Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen vzw) 

 

Dit beaamt ons uitgangspunt dat identiteiten en gemeenschappen gelaagd zijnen zich van context tot 

context op basis  van andere  factoren  kunnen  verenigen. Hoewel het niet uitgesloten  is, blijkt het 

legaal statuut van vluchtelingen in België geen verenigende factor. Bovendien valt toe te voegen dat 

statussen  een  tijdelijk  karakter hebben,  en  veel  vluchtelingen  na  vijf  jaar  gebruik maken  van hun 

recht  de  nationaliteit  aan  te  vragen,  eerder  uit  ‘administratief  gemak’  dan  voor  de  symbolische 

betekenis. Uit alle  interviews kwam de meerlagigheid van  identiteiten als belangrijk gegeven naar 

voor.  De  inburgeraar  heeft  in  het  inburgeringstraject meerdere  rollen, men  kan  zich  tegelijk  als 

Oeigoer als Gentenaar als allochtoon en als ex‐Sovjet  identificeren, net zoals men zowel Moslim als 

Roma is (ofschoon conflicterende identificaties kunnen voorkomen, zoals bij de viering van religieuze 
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dan  wel  Roma‐feestdagen).  Wanneer  er  wordt  overgegaan  tot  zelforganisatie  zien  we  dat 

herkomstland  een  belangrijke  rol  speelt,  maar  relatief  is.  In  verschillende  contexten  wordt 

verschillend  gewicht  aan  nationaliteit  toegekend,  met  name  bij  personen  met  onzeker  statuut. 

Herkomst  in  ruime  zin,  in het bijzonder  taal en  cultuur  spelen een meer doorslaggevende  rol. De 

pscycho‐sociale waarde van communicatie in eigen taal zou opvallend groot zijn voor de inburgeraars 

die het inburgeringstraject volgen, en leidde in het geval van de ex‐Sovjet vluchtelingen ook tot een 

concrete  associatie  onder  Platform  Solidariteit.  “Romagenen”  vormen  dan weer  de  fundamenten 

waarop  talrijke nationaliteiten zich associeëren als gemeenschap, en  in een belsuitvormingsorgaan 

zoals de Romaraad, ongeacht statuut, herkomst of religie. Hoewel een aanzienlijk aantal Roma, ex‐

Sovjets, Oeigoeren enz. het vluchtelingen‐ of subsidiair statuut dragen of ooit droegen,  is de status 

an sich niet de gemeenschapsvormende factor. 

 

3.5.2 OEIGOEREN EN ROMA 

Het  is  duidelijkdat  de  hoedanigheid  van  parallelle  politiek  van  vluchtelingen  weinigwetmatig  of 

voorspelbaar  is. Daarom beantwoorden we de resterende onderzoeksvragen aan de hand van twee 

concrete  voorbeelden,  gebaseerd  ophoe  zij  door  betrokkenen  werden  beschreven.  Een  uit 

Kazachstan gevlucht Oeigoers gezin beschreef hun participatie binnen de Oeigoerse diaspora. Een 

leidersfiguur uit de Romagemeenschap  illustreerde de ontwikkeling van hun eigen parallel politiek 

systeem. 

 

3.5.3 INHOUD EN LOCUS 

Er is geen eenduidige allocatie te maken van de thema’s waarrond zelforganisaties werken. Hoewel, 

in  het  algemeen  lijkt  het  dat  politieke  activiteiten  van  deze  twee  voorbeelden  ten  aanzien  van 

officiële bestuursorganen eerder een externe locus hebben, en het actieve burgerschap eerder in de 

nationale of  lokale Belgische  ruimte plaatsvindt. De Roma  zijn  sterk  transnationaal –  in  zekere  zin 

‘Europees’ – georiënteerd wat betreft de discriminatie ten aanzien van de Roma als bevolkingsgroep, 

en  berispte  bijvoorbeeld  samen  met,en  in  belang  van,  de  Roma  in  Frankrijk  de  strenge 

repatriëringspolitiek van  toenmalig President Sarkozy. Hun externe  locus  is  zelden verbonden met 

een  specifiek  herkomstland,  gezien  het  a‐nationale  karakter  van  de  gemeenschap.  De  thema’s 

waarvoor  ze  zich  in  België  inzetten  zijn  veeleer  sociaal,  cultureel  of  socio‐economisch.  Met  de 

integratie  van de Roma  in België op het oog, wil de organisatie de Belgische  rechten  en plichten 

verduidelijken  bij  de  Romagezinnen  en  hamert  daarbij  op  het  belang  van  onderwijs.  Daarnaast 

voeren ze intern programma’s uit rond tewerkstelling, huisvesting, gezondheid, cultuur en sport. Een 

eigen krant wordt  in drie talen (Nederlands, Frans en Roma) binnen de gemeenschap verdeeld met 
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uitleg over  sociale, culturele of politieke kwesties, de beslissingen van de Romaraad  (cf.  Infra), de 

activiteitenagenda e.d. Naar buiten toe word momenteel gelobbyd rond beeldvorming: 

 

“Ik wil dat woord Romaproblematiek afschaffen.  Is er een Romaproblematiek omdat Roma 

voor  problemen  zorgen,  of  omdat  Roma  problemen  hebben?  Ik  wil  dat  woord 

Romaproblematiek ombuigen naar ‘Romathematiek’”. 

 

Uit het  interview met het Oeigoerse gezin kwam een gelijkaardig patroon naar boven. Als een uit 

Azië  wereldwijd  gevluchte  diaspora,  is  de  gemeenschap  gekenmerkt  door  transnationalisme. 

Wanneer het politieke kwesties in het belang van de Oeigoerse kwestie of hun gemeenschappelijke 

aanspraken betreft, richten zij zich niet tot de Belgische overheden. 

 

“De Belgische buitenlandse zaken kunnen niets doen. Dat  is China, dat  is een nogal gesloten 

land zo.” 

 

Wanneer  zij mobiliseren  voor  protestacties  in  Brussel,  is  dat  hoofdzakelijk  gericht  tot  de  Chinese 

ambassade,  misschien  het  Europees  parlement,  en  vooral  in  functie  van  de  zichtbaarheid  en 

bewustwording  van  de  mensenrechtenschendingen  ten  aanzien  van  de  Oeigoeren.  Naast  deze 

politiek  geladen  kwestie,  beperkt  de  locus  van  hun  activiteiten  zich  bijna  uitsluitend  binnen  hun 

eigen netwerk van Oeigoerse vrienden en  families. Ze vullen de  leemtes van de Belgische  sociale, 

economische  of  culturele  diensten  in  door  bijvoorbeeld  financiële  middelen  te  verzamelen  om 

gezinnen  in  nood  of  zonder  legaal  statuut  (en  recht  op  uitkering)  te  steunen,  en  ze  organiseren 

muziek‐  of  sportevenementen.  Het merendeel  van  hun  activiteiten  betreft  deze  op  eerste  zicht 

weinig politieke activiteiten. Het is echter uit deze vrijwillige associatie dat de middelen, personen en 

capaciteiten voortspruiten om te mobiliseren voor de meer als ‘politiek’ herkenbare protestacties. 

 

Hieraan  gerelateerd,  is  het  essentieel  op  te merken  dat  uit  onze  contacten  regelmatig  bleek  dat 

‘politieke’  thema’sas  suchweinig  interesse  opwekken  bij  de  populatie  die  we  in  deze  scriptie 

bestuderen. Dit wil niet zeggen dat politiek afwezig  is: door te verenigen en verandering teweeg te 

brengen in domeinen als onderwijs en tewerkstelling, gaat men weldegelijk, en in ruime zin, politiek 

aan de slag. Het is echter zo dat politiek als onderwerp, aldus het MF: 

 

“soms  niet  zo’n  onmiddellijk  effect  op  het  dagelijks  leven  van  die mensen  lijkt  te  hebben, 

waardoor het hen niet boeiend lijkt”.  
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Daarom kampt het Changemakers‐project ook met de spanning  tussen enerzijds de doelgroep van 

het  project,  personen  die  nog  geen  vijf  jaar  in  België  verblijven,  en  hun  behoeften  in  die 

aanvankelijke periode: 

 

“Het blijkt dat die mensen nog compleet andere behoeften hebben. Ze voelen zich nog niet 

geroepen om invloed uit te oefenen in hun gemeente of wijk, want ze zijn nog bezig met het 

algemeen welzijn van hun familie. Het gaat hen niet over ‘Hoe kan ik die school verbeteren?’, 

maar nog heel praktisch: ‘Hoe krijg ik mijn kind naar die school?’” 

 

Inburgering  Oost‐Vlaanderen  gaf  aan  dat  de  wens  tot  beleidsparticipatie  pas  na  een  bepaalde 

verblijfsduur ontstaat, wanneer ze met zekerheidhun primaire behoeften kunnen bevredigen. Het is 

dan ook het sociaal kapitaal binnen deetnische of  lokale gemeenschappen die een belangrijke bron 

vormt  bij  het  invullen  van  die  behoeften.  Het  Internationaal  Comité  onderstreepte  nogmaals  de 

waarde van het wijkniveau om in te staan voor het elementaire ‘tissu associatif’. De creatie van zulke 

netwerken en de bijkomende voorzieningen zijn een eerste ‘politieke’ stap in dat zij een voorwaarde 

vormen om tot substantief burgerschap te komen.  

 

3.5.4 STRUCTUUR ENWERKING 

De  motivatie  van  dit  onderzoek  ontstond  door  de  waarneming  van  een  gebrek  aan 

verantwoordingsplicht door de officiële bestuursorganen ten aanzien van vluchtelingen, hoewel zij er 

niettemin  gehoorzaamheid  aan  zijn  verschuldigd.  Het  is  dus  van  belang  dieper  in  te  gaan  op  de 

(democratische) structuur en werking van de parallelle structuren die deze accountability gap pogen 

te overwinnen. Vermits de variëteit aan zelforganisaties groot is, beperken we ons tot het illustreren 

van  de  structuur  en  werking  van  het  Oeigoerse  en  Roma‐voorbeeld.  Eerst  kijken  we  naar  de 

‘bestuursorganen’ die de  infrastructuur vormen voor de ‘parallelle politiek’. Het ene voorbeeld rust 

op  een  aanzienlijk  complexe  infrastructuur,  terwijl  de  institutionalisering  van  het  andere  alsnog 

weinig ontwikkeld is.  

 

Voor  de  Roma  kan  men  in  principe  een  onderscheid  maken  tussen  een  orgaan  waar  de 

besluitvorming  plaatsvindt,  de  Romaraad,  en  een  uitvoerende  macht  of  ambtenarij,  de  Roma 

Culturele Centra (RCC). Deze laatsten doen dienst als gemeenschapshuizen en Moskee, ze nemen de 

praktische  uitvoering  van  de  interne  beleidsbeslissingen  op  zich  en  vullen  culturele,  religieuze, 

educatieve, en sociale functies in: Roma‐taallessen en debatten “over politiek, religie en opvoeding in 

Europa en de Balkan”vinden er plaats. De RCC werken voor de organisatie van hun activiteiten nauw 

samen met  de  lokale Romaverenigingen. De Romaraad  is  “het  hoogste  beslissingsorgaan”  van de 
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Romagemeenschap  in België. Ze bestaat uit zes afdelingen, types  ‘ministeries’, die  instaan voor het 

intern beleid  rond  respectievelijk onderwijs, werk, huisvesting, gezondheid,  cultuur en  sport. Voor 

het externe beleid van de Romagemeenschap werkt de Romaraad als mediator tussen de Belgische 

overheden naar hun achterban toe, en zorgt het voor de schikking van de “Roma‐strategieën binnen 

de Belgische wetgeving”. De vertegenwoordiging van Roma ten opzichte van die overheden is echter 

minder  gevestigd  en  gebeurt  onrechtstreeks  via  andere  organisaties  zoals  het  OCMW, 

Vluchtelingenwerk  Vlaanderenof  het  Minderhedenforum.  Dit  zwakkere  externe  beleid  lijkt  een 

bewuste  keuze  te  zijn  van  een  gemeenschapdie  wel  op  Belgisch  grondgebied  gevestigd  is maar 

verkiest voor zover mogelijk haar eigen levenswijze te behouden en bijgevolg, met oog op ownership, 

niet op basis van de door de overheden aangereikte modules vorm te krijgen. Dit wordt in zekere zin 

uitbesteed  aan  een  soort  ‘extern  agentschap’  in  de  vorm  van  het  Romanetwerk  binnen  het 

Minderhedenforum, dat naast leden van de Romagemeenschap ook externe organisaties, overheden 

en  sympathisantenbetrekt.  Een  verdere  institutionalisering  in  werkingsdocumenten  en  mogelijks 

toch het aannemen van de vzw‐structuur  (cf.  Infra) en erkenning op basis daarvan worden  in het 

vooruitzicht gesteld. We herkennen hierin de stelling van het MF dat parallelle structuren vaak de 

brug  wensen  te  maken  tussen  henzelf  en  de  Belgische  overheden,  eenmaal  zij  hun  krachten 

voldoende hebben uitgebouwd. Of er ooit ook een ‘Roma‐wet’ geschreven wordt, van kracht voor de 

Roma‐‘natie’ is momenteel nog een open einde. Het transnationalisme dat de Roma kenmerkt vergt 

voor  zulke projecten een  intensieve  samenwerking op diverse niveau’s en  in multipele  ruimtes en 

een grondige hervormingen naar supra‐ of a‐nationale structuren vooralsnog gelimiteerd door sterk 

genationaliseerde politco‐juridische contexten in Europa. 

 

De Oeigoerse diaspora‐organisatie beschikt amper over ‘democratische’ instituties. Driemaal jaarlijks 

vindt een “algemene vergadering” plaats, waar de mannelijke vertegenwoordiger van elk Oeigoers 

gezin  aanwezig  is.  De  vergadering  wordt  voorgezeten  door  een  “leider”  die  in  België 

“verantwoordelijk”  is  voor  de  Oeigoerse  diaspora.  Op  de  vergadering  wordt  de  agenda  van  het 

komende  trimester  besproken  en  organisatorische  taken  uitgedeeld.  Thema’s  zijn  zoals  gezegd 

beperkt tot praktische interfamiliale steun of de organisatie van culturele en sportieve evenementen. 

Verder  communiceert  de  ‘leider’  het  noodzakelijke  door  aan  de  gezinshoofden.  Er  vinden  geen 

stemmingen plaats en er was bij de geïnterviewden geen weet van werkingsdocumenten, laat staan 

een  ‘constitutie’.  Vermoedelijk  zijn  er meerdere  personen  dan  enkel  de  ‘leider’  betrokken  bij  de 

beleidsbeslissingen,  maar  deze  structuren  zijn  zo  weinig  geïnstitutionaliseerd  en/of  flexibel 

naargelang situatie, dat er hierover quasi niets geweten was bij het geïnterviewde gezin. De parallelle 

organisatie  van  de  Oeigoerse  gemeenschap  is  vrij  duurzaam  van  aard,  doch  zwak 

geïnstitutionaliseerd van structuur en werking. Mogelijkerwijs heeft dit te maken met de afwezigheid 
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van vragen gericht aan Belgisch bestuur, door het  transnationale karakter van de diaspora dat de 

focus tegelijk meer extern, buiten België, als  intern, binnen de Oeigoerse, paralllel aan de Belgische 

gemeenschap legt, waardoor zij vragen om erkenning noch een vzw‐structuur wensen/hoeven aan te 

nemen. 

 

3.5.5 LEIDERSFIGUREN, OPINIELEIDERS EN MACHTSHEBBERS 

Opmerkelijk  is  de  evidente  aanwezigheid  van  leidersfiguren  en  machtshebbers  binnen  beide 

structuren. De respondent die ons namens de Roma sprak wordt naar eigen zeggen gezien als een 

officieuze  “president  van  de Roma”. Hoewel  hij  er  zelf  niet  voor  koos  en  bewust wegblijft  uit  de 

bestuursorganen, stond hij telkens mee aan de grondslag van het bedenken en de vormgeving van 

de  instellingen die de Romagemeenschap  stutten en ook vanuit de Belgische besturen wordt naar 

hem  gekeken  in  zijn  rol  als  invloedrijke  opinieleider.  Anderzijds  zijn  ook  de  clans  cruciaal  in  de 

machtsverdeling  binnen  de  Romagemeenschap.  De  brede  ‘familiale’  netwerken  vormen  de 

deelentiteiten die de representativiteit van de besluitvorming in de Romaraad mee onderstutten en 

faciliteren.  Hoewel  clans  en  het  lidmaatschap  tot  deze  of  gene  clan moeilijk  te  definiëren  zijn, 

bewerkstelligen  ze  in  de  praktijk  een  officieuzemachtsverdeling  door  dat  in  elk  van  de  zes 

‘ministeries’ twee à drie  leden van een clan zetelen. Zodoende  is de communicatie van en naar de 

Romaraad  overzichtelijker,  binnen  kleinere  ‘comités’  van  families  en  buurten,  en  eenvoudiger  te 

realiseren. 

 

Rebiya Kadeer is het populaire boegbeeld van de Oeigoerse diaspora en werd als de Oeigoerse “Dalai 

Lama” beschreven. Als mensenrechtenactiviste en vertegenwoordigster reist ze de wereld rond en 

heeft ze ook (charismatische) autoriteit in de Belgische Oeigoerengemeenschap. De externe politieke 

oriëntatie van de diaspora brengt dus logischerwijs ook een externe machtsallocatie met zich mee. 

 

3.5.6 DEMOCRATISCHE PROCEDURES 

Deze parallelle politieke structuren beschikken dus effectief over redelijk herkenbare (varianten op) 

‘conventionele’ politieke organen en personages. Vraag  is welke democratische rechten  in verband 

met  de  aanstelling  van  deze  organen  en  mandaten,  de  agendasetting,  het  overleg  en  de 

besluitvorming  individuen  nu  (wél)  hebben  om  ownership  over  de  manier  waarop  zij  parallel 

‘bestuurd’ en/of vertegenwoordigd worden af te dwingen?  

 

De  ontwikkeling  van  zulke  democratische  mechanismen  staat  hooguit  in  kinderschoenen.  Ter 

gelegenheid  van  de  trimestervergaderingen  bij  de  Oeigoeren  wordt  zoals  gezegd  weinig 

geformaliseerde  inspraak  voorzien.  Er  gebeuren  geen  stemmingen  en wordt  overwegend  in  een 
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richting  (top‐down)  gecommuniceerd.  Wel  worden  vijfjaarlijks  verkiezingen  voorzien  om  de 

leiderspositie in te vullen. Hoewel de termijn van de huidige leider verstreken is, heeft dit tot nog toe 

nog niet plaats gevonden. 

 

Gelet  op  de  complexere  structuur  van  de  Romagemeenschap  ziet  deze  er  in  eerste  instantie 

‘democratischer’ uit. Desalniettemin ontstond de Romardaad  in haar huidige hoedanigheid niet op 

basis van verkiezingen noch bekrachtiging door Roma‐individuen. De zestig leden die wensten plaats 

te  nemen  in  de  achtien  beschikbare  plaatsen  van  de  Romaraad  werden  na  onderling  overleg 

verdeeld  in  zes  ministeries  van  tien  bestuurders  en  mochten  uit  elk  ministerie  een  voorzitter, 

ondervoorzitter  en  secretaris  afvaardigen  naar  de  Raad  van  Bestuur.  Er  bestaat  geen  ‘algemene 

vergadering’  waar  directe  of  indirecte  inspraak  of  moties  van  vertrouwen  georganiseerd  plaats 

kunnen  vinden  vanwege de  achterban. Anderzijds onderstreepte de  respondent enkele  ‘culturele’ 

barrières  ten  aanzien  van  die  typische  democratische  procedures.  Er  zou  destijds  vanuit  de 

gemeenschap  zelf  protest  zijn  gekomen  op  het  voorstel  de  Romaraad  via  verkiezingen  samen  te 

stellen,  uit  vrees  voor  verkiezingsfraude.  Daarnaast  zouden  Roma  hun  stem  niet  “durven”uiten 

binnen een hiërarchische structuur, niet in het minst binnen het cultureel kader waarin clan‐oudsten 

het te respecteren laatste woord hebben. 

 

De vooruitgestelde hervormingen van de Roma‐structuren beloven hierin wel enige aanpassingen. 

Men  zou  de  lokale  Roma‐verenigingen  per  provincie  samenbrengen  om  per  provinciaal 

“arondissement”  stemmingen  te  organiseren  voor  de  Romaraad.  In  het  bijzonder  zou  de 

herstructurering  van  de  raad  in  een  “vzw‐structuur”  meteen  een  geheel  aan  ‘democratische’ 

vereisten voor haar organisatie betekenen.VZW’s zijn verplicht statuten op te stellen die gelden als 

hun ‘grondwet’. “Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van de raad van bestuur, ze 

structureren de vereniging,  (…) Ze bepalen ook wie  lid kan worden van de vzw en van de raad van 

bestuur”  (FOD  Justitie, 17 augustus 2014). Stipulatie van  regels betreffende de bevoegdheden van 

het bestuur, de benoeming en afzetting van bestuurders, de omvang en duur van hun mandaten en 

de verschillende quora die gelden bij  soorten besluiten worden hierin ook gevraagd. Men kan dus 

met de voldoening aan zulke erkenningsvoorwaarden een bijhorende ‘democratisering’ verwachten, 

hoewel de effectiviteit ervan, zoals besproken met Franke (2011), steeds zal afhangen van de mate 

waarin  individuen  substantief geëngageerd  zijn met het bespreken, vormgeven en  invullen van de 

democratische procedures. 

 



 

68 

3.6 TOEPASSING OP DE TYPOLOGIE VAN KRIESI 

Welke type(s) organisaties uit Kriesis typologie vullen de accountability gap ten aanzien van Roma en 

Oeigoerse vluchtelingen in België in? Het type politieke representatie(1) speelt een rol, maar eerder 

als  tweedelijnsorganisaties:  partijlidmaatschap  is  nagenoeg  afwezig  of  onaantrekkelijk,  gezien  de 

overwegend interne focus van de twee gemeenschappen. Het werd wel als ‘laatste redmiddel’ gezien 

door  de  vluchtelinge  die  nu  in  een  gemeenteraad  zetelt  (cf.  supra).  De  rol  van  vakbonden  en 

mutualiteiten beperkte zich voor het Oeigoerse gezin tot de tegemoetkoming aan socio‐economische 

familiale noden en werd niet beschouwd als politiek  instrument. De professionele ondersteunende 

organisaties (2) en vrijwillige associaties (3) daarentegen, vormen de motors van (parallelle) politieke 

organisatie van deze gemeenschappen (waarvan een groot deel maar niet alle leden vluchteling zijn). 

‘Het  middenveld’  bestaat  overwegend  uit  professionele  ondersteunende  organisaties,  waarin 

vluchtelingen, niet per definitie op basis van hun status, maar in variërende combinaties met andere 

(niet‐)burgers  indirecte  vertegewoordiging  genieten  en  de  ruimte  en  instrumenten  ontvangen 

teneinde  hun  eigen    maatschappelijke  participatie  te  faciliteren.  Het  Minderhedenforum,  de 

federaties  van  etnisch‐culturele  minderheden  waarvan  zij  de  koepel  is  en  organisaties  als 

Vluchtelingenwerk  Vlaanderen  (om  slechts  enkele  op  te  noemen)  passen  in  deze  categorie  en 

bouwen mee aan de brug  tussen  individuele vluchtelingen en het beleid. Vrijwillige associaties  (3) 

staan aan  individuele vluchtelingen  toe op eigen  initiatief, direct  te participeren en vorm  te geven 

aan  een  (paralllelle)  gemeenschap.  De  kleinere  interne,  of  ruimere  ‘transnationale’  locus  van 

zelforganisaties  bieden  potentieel  meer  ownership  en  rechtstreekse  inspraak  in  enigszins  meer 

overzichtelijke  structuren  en  tastbaar  beleid.  Desalniettemin  bleek  uit  ons  onderzoek  dat  de 

Romaraaden  RCCnoch  de  Oeigoerse  diaspora‐organisatie  geijkte  of  afdwingbare  inspraak‐  en 

verantwoordingsprocedures  garanderen.  Wel  bevruchten  ze  de  grond  waarop  individuen 

substantieve  ‘burgerschapscapaciteiten’  ontplooien  via  het  collectief  organiseren  van  culturele, 

educatieve  of  politieke  activiteiten,  zoals  gesteld  door  Fennema  en  Tillie  (2001).  De  in  de 

gemeenteraadslid verkozen ‘voormalige’ vluchtelingebenadrukte:  

 

“Ik ben heel goed opgegroeid in het verenigingsleven. Ik zie de gemeenteraad, als wij zijn één 

team, we willen allemaal hetzelfde! We willen samen een betere stad, dus wij zijn één team. 

Niet oppositie of meerderheid.” 

 

Bovendienzijn  ‘andere’ structuren niet per se verkeerd. De respondent van het Minderhedenforum 

stelde dat: 
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“Het politiek aspect is eigenljik een heel menselijk aspect: van zodra je je organiseert worden 

bepaalde  structuren  gevormd  die  heel  herkenbaar  zijn,  er  zijn  een  aantal  basisstructuren. 

Maar we kunnen wél nog  leren van de alternatieve  structuren die  zelforganisaties creëren, 

die misschien niet passen binnen wat wij gewoon zijn of ons paradigma van burgerschap of 

zo.” 

 

De nieuwe sociale verenigingen (4), ten slotte, spelen geen waarneembare of veralgemeenbare rol in 

de  politieke  participatie  van  vluchtelingen  (hoewel  dit  niet  uitsluit  dat  individuele  vluchtelingen 

hierin aansluiting vinden). Kriesis derde en vierde  typen hebben directe participatie gemeen, maar 

verschillen  in  het  opzet  van  respectievelijk  gemeenschapsvormingofmachtsverwerving.  De  Roma 

noch Oeigoeren zijn gericht op het verwerven van macht in het Belgische systeem. Als enige ‘eis’ aan 

Belgische overheden stellen ze  de bescherming van hun basisrechten en de mogelijkheid binnen het 

wettelijke kader gemeenschapsvormende activiteiten te ondernemen. 

 

“Eigenlijk helpt België ons wel, allez. Wij mogen protesteren van de Belgische regering, dat is 

al veel – dat is al genoeg voor ons. Dat wij mogen protesteren, op een vriendelijke manier hè. 

Wij gaan geen auto’s kapot maken of zo.”(Zoon Oeigoers gezin) 

 

“Ik wil geen stemrecht.  Ik heb dat  recht niet,  ik mag niet stemmen, en  ik zal dat ook nooit 

doen. Ik heb het recht om hier te werken en te wonen en te bewegen, ik spreek Nederlands. 

Dat  is voor mij genoeg.  (...) Geef vluchtelingen de rechten van de Conventie van Genève en 

dat  is  voldoende.  Hij  is  geen  Belg,  dus  ge  moet  hem  ook  geen  Belg  maken.”  (Roma‐

‘president’) 

 

Een belangrijke kanttekening bij de rol van organisatietypes (2) en (3)  is echter dat zij,  indien zij de 

nodige  financiële  middelen  van  de  Vlaamse  overheid  wensen  te  ontvangen,  aan  verschillende 

erkenningsvoorwaarden  moeten  voldoen  die  in  het  decreet  sociaal‐cultureel  volwassenenwerk 

gestipuleerd worden  (Vermeersch,  Sels &  Vandenbroucke,  2012). Deze  randvoorwaarden  creëren 

opnieuw een accountability gapà la Masiero (2012) (cf. besluit). 
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4. BESLUIT 

Om de cirkel rond te maken koppelen we terug naar de problematiek dat de aanzet vormde voor dit 

onderzoek:  de  accountability  gap  waarmee  vluchtelingen,  personen  die  geen  volwaardig 

burgerschap  genieten,  geconfronteerd worden. Het eerste deel  van deze  scriptie  zette uiteen dat 

‘volwaardig’  burgerschap  afhangt  van  het  formele  burgerschapsstatuut,  edoch  niet  noodzakelijk 

bestaat dankzij dit statuut: de substantieve invulling ervan is nodig om burgerschap waarde te geven. 

Omgekeerd,  substantief  of  actief  burgerschap  binnen  de  grenzen  van  de  secundaire  politieke 

grondrechten waarover vluchtelingen beschikken kan niet voorkomen dat het gebrek aan de formele 

burgerschapsstatus een kloof tussen ‘burgers’ en ‘niet‐burgers’ bestendigt. 

 

We  ontwaarden  aanvankelijk  drie  soorten  accountability  gaps.  Ten  eerste,  deze  van  Chaterjee 

(2004),  waar  het  regime  door  de  definiëring  en  afbakening  van  haar  onderdanen  twee  soorten 

gemeenschappen creëert: een civiele gemeenschap – waaraan het verantwoording verplicht  is, en 

politieke gemeenschappen – die op het grondgebeid maar buiten het systeem gesitueerd worden. 

Zolang  sommige personen op basis van hun nationaliteit of herkomst worden uitgesloten van het 

stemrecht, behoren zij  in principe  tot deze  tweede categorie. Uit onze  juridische verkenning bleek 

deze kloof van toepassing in België. 

 

De  tweede kloof werd door DeLorenzo  (2007, 16 augustus) beschreven: de entiteiten  (overheden) 

die  politico‐juridische  verantwoordelijkheid  dragen  voor  vluchtelingen  zijn  niet  dezelfde  als  de 

entiteiten  (NGO’s of middenveldorganisaties) die de  facto de verantwoordelijkheid op  zich nemen 

door de wezenlijke tegemoetkoming aan politieke en sociale rechten. Het zijn echter enkel de eerste 

entiteiten die onderhevig zijn aan gevestigde checks en balances waar  inspraak en verantwoording 

voor  individuen  gegarandeerd worden.  Op  eerste  zicht  blijkt  ook  deze  versie,  gezien  de  rol  van 

middenveldorganisaties  in het overbruggen van de eerste gap, van kracht  in België. Men moet de 

totale  afwezigheid  van  checks  en  balances  echter  nuanceren  en  de  inspanningen  die  zulke 

organisaties  leveren  teneinde  de  betrokkenheid  van  hun  doelgroep  op  alle  niveau’s  –  van  

agendasetting tot besluitvorming en interactieve processen van co‐creatie – te stimuleren, erkennen. 

Desondanks zijn middenveldorganisaties geen échte ‘surrogaatstaten’, zoals de derde variant stelt. 

 

De derde accountability gap, overgenomen van Masiero  (2012), accentueert de  ‘mismatch’  tussen 

het omschreven mandaat van de entiteiten die de feitelijke verantwoordelijkheid op zich nemen en 

hun  beschikbare  middelen,tegenover  de  opdrachten  die  zij  in  de  praktijk  geacht  worden  te 

verwezenlijken  en  de middelen  die  dit  vereist. Het  Vlaamse middenveld  is  zich  bewust  van  deze 

problematiek. Het MF  beaamt  de  resultaten  van  een  onderzoek  naar  de  lasten  die  verenigingen 
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dragen  ten  opzichte  van  de  capactiteiten  die  zij  hebben  (Vermeersch,  Sels  &  Vandenbroucke, 

2012).Het beschreef dit alsvolgt: 

 

“De ECM‐verenigingen bestaan binnen het decreet sociaal‐cultureel volwassenenwerk maar 

doen  eigenlijk  veel  meer  dan  enkel  sociaal‐cultureel  volwassenenwerk:  ze  zijn  ook  een 

ondersteuning  voor  inburgering,  integratie,  sociaal‐econmische  dingen  en  andere  diensten 

van de Vlaames overheid” 

 

“Bijvoorbeeld,  een  Nepalese  vereniging  brengt  vooral  voor  culturele  activiteiten,  zoals 

Nepalees nieuwjaar bijvoorbeeld, hun gemeenschap samen, maar dit wordt niet erkend als 

sociaal‐cultureel volwassenenwerk. Terwijl zij daar waarschijnlijk terloops ook vermelden dat 

er gemeenteraadsverkiezingen aankomen en haar leden gaat informeren en socialiseren in de 

Belgische maatschappij en steden” 

 

Uit  ons  eigen  onderzoek  ondervonden  we  nog  een  vierde  soort  kloof,  die  voortspruit  uit  de 

bevoegdheidsverdelingen  doorheen  het  federale  Belgische  staatssysteem.  De  bevoegdheden  en 

beslissingsmacht  met  betrekking  tot  formeel  burgerschap  en  primaire  politieke  rechten  zijn 

gesitueerd op het federale niveau, waarvan vluchtelingen (door fenomenen die Chaterjee beschreef) 

zijn uitgesloten. De bevoegdheden aangaande de contouren en inhoud van substantief burgerschap 

bevinden zich op het regionale niveau bij de Gemeenschappen, waar vluchtelingen evenmin tot de 

‘civiele gemeenschap’ (Chaterjee, 2004) behoren, tenzij nu voor het eerst voor lokale overheden die 

indirect  gelieerd  zijn  aan  het  regionale  bestuur.  Desalniettemin  veroorzaakt  deze  institutionele 

scheiding van formeel en substantief burgerschap bijkomende complicaties bij het overbruggen van 

de initiële accountability gaps om te komen tot ‘volwaardig’ burgerschap. 

 

Het  is opvallend dat er een soort watervalsysteem  lijkt te bestaan, waarbij  iederecoping strategiein 

principe de kiemen  legt voor nieuwe onvolkomenheden  in  inspraak en verantwoording. Rest geen 

andere optie dan zich als niet‐burger  ‘af  te keren’ van politiek en zijn  lot zelf  in handen  te nemen 

door zich in paralllelle systemen te organiseren? Maar ook uit processen van zelforganisatie rijzen al 

gauw typische politieke handelingen en structuren, die bijgevolg gelijksoortige vragen en eisen met 

betrekking  tot de democratische  rechten van de populatie die  zij vertegenwoordigd met  zich mee 

brengen.  De  voorbeelden  van  de  parallelle  organisatie  van  de  Roma  in  België  en  de  Oeigoerse 

diaspora hebben (alsnog) evenmin toerekenbareprocedures van  inspraak en verantwoording  in hun 

infrastructuur  geinstalleerd,  die  de  parallelle  besturen  toe  zouden  laten  legitimiteit  van  hun 

populatie  te  verkrijgen  en  jegens  haar  te  laten  gelden.  In  hoever  dit  komt  doordat  de 
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gemeenschappen  in  hun  georganiseerde  hoedanigheid  nog  jong  zijn  en  nog  op  zoek  naar  een 

evenwicht  tussen politieke paralleliteit en zelfstandigheid of  incorporatie  in het Belgische politieke 

systeem, of omdat ze als culturele gemeenschappen mogelijks ‘andere’ perspectieven hebben op de 

wijze waarop democratie wordt ingevuld, blijven vooralsnog open vragen. 

 

Het is nochtans niet idealistisch te verwachten dat de initiële accountability gap wordt overwonnen: 

federaal migrantenstemrecht op basis van het  ingezetenschapsprincipe  zou  in de wereld van 2014 

geen voorbarig maatschappelijk of politiek discussie‐onderwerp mogen zijn. Uit onze interviews met 

vluchtelingen  en middenveldorganisaties  kwam  dan  ook  telkens  onbegrip  naar  boven  voor  deze 

situatie: bij leven en bijdragen aan een maatschappij hoort tevens zeggenschap.  

 

“Want  burgerrechten  zijn  geen  beloning  voor  voorbeeldig  burgerschap,  ze  zijn  net  een 

voorwaarde om dit burgerschap vorm te geven” (Minderhedenforum, 2010).  

 

Tot  dan  is  het  eveneens  cruciaal  democratische  processen  blijvend  te  stimuleren  en  ruimtes  te 

scheppen  om  formele  obstakels  te  overwinnen.  Indien  personen  met  een  ‘onvolkomen’  legaal 

statuut  in de ontwikkeling van hun actief burgerschap echter ook nog met geldelijke beperkingen 

zouden  te  kampen  krijgen,  een  indruk  die  de  zeer  recente  heisa  rond  het  nieuwe  Vlaamse 

begrotingsbeleid wekt,  zijn bekommernissen om die menselijke  veerkracht wel  terecht. De  sector 

van het sociaal‐cultureel volwassenenwerk zou de voorbije legislatuur een derde van haar middelen 

hebben  ingeleverd, en staat mogelijks voor een nieuwe besparing van 1,6 miljoen euro (FOV, 2014, 

17  augustus).  Gezien  de  bevindingen  in  deze  masterproef:  de  rol  van  het  middenveld,  de 

afhankelijkheid  van  subsidies  en  de  nood  aan middelen  en  experimenteerruimte  voor burgers  en 

niet‐burgers tegelijk, teneinde hun burgerschap – formeel, dan wel informeel – betekenis en waarde 

te geven, zijn dit geen rooskleurige vooruitzichten. De waarde en inhoud van de politieke participatie 

van vluchtelingen – en andere ‘denizens’ – ligt in de capaciteiten, de veerkracht en de innovatie die 

zij, ondanks hun  legale beperkingen, aan de dag  leggen. Het  is dan ook essentieel dat de Vlaamse 

regering bij het opstellen van haar begroting, in het belang van de gezondheid van haar samenleving 

als  geheel, de  sociale  creativiteit  van  alle bewoners ongeacht  legaal  statuut naar waarde weet  te 

schatten en de onontbeerlijke financiële ruggengraat ervan waarborgt. 
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5. DISCUSSIE EN VERDER ONDERZOEK 

Tot  slot  een  kritische  blik  op  ons  eigen  onderzoek.  Er  zijn  een  aantal  voordehandliggende 

beperkingen op te merken. Zo zorgde de bijzonder ambitieuze tijdsplanning voor een paar gemiste 

kansen,  die  deze  thesis  extra waarde  hadden  kunnen  opleveren. De  zomermaanden  hadden  een 

behoorlijke  impact op de mate en het enthousiasme van de respons van participanten. Hoewel dit 

deels ook in mijn voordeel speelde en de scope van mijn opdracht binnen het haalbare hield, opdat 

de  diepte,  en  niet  zozeer  de  omvang  van  de  kwalitatieve  analyse  centraal  kon  staan,  blijft  de 

toepasbaarheid van onze bevindingen beperkt  tot de specifieke deelnemende  (zelf)organisaties en 

individuen.  Bovendien  had  ik  door  tjidsgebrek  niet  de  mogelijkheid  een  soort  ‘participerende 

observatie’  te  ondernemen  en  een  voorbeeld  van  parallelle  politieke  collectieve  actie  te  volgen. 

Desalniettemin  kunnen  onze  conclusies  dienen  als  inspiratie  voor  verder  toetstend  onderzoek  in 

andere contexten en met andere participanten. 

 

Een opmerking betreffende onze onderzoekspopulatie: vluchtelingen. Pas tijdens het voeren van dit 

onderzoek werd duidelijk dat, alleszins geldend voor onze respondenten, de status an sich eenmaal 

verkregen  in  principe  weinig  ‘bijzonderheden’  met  zich  meebrengt.  Dragers  van  de 

vluchtelingenstatus  passen  voor  het  merendeel  van  het  beleid  in  de  algemene  categorie 

‘vreemdelingen’.  Het  zou  interessant  zijn  soortgelijk  onderzoek  naar  (uitgeprocedureerde) 

asielzoekers, staatlozen, of personen zonder papieren te voeren. 

 

Ik  kwam  daarnaast meermaals  tot  inzicht  dat  ik  mijn  positie  als  politieke  wetenschapper  soms 

onderschatte. De evidentie of  ‘noodzaak’ van politiek  is misschien eigen aan de denkwijze  in mijn 

leef‐ en studiewereld, terwijl dit voor menig vluchtelingen denkbaar anders is. 

 

Enkele zaken die andere onderzoekers uit dit onderzoek kunnen meenemen  is het belang van het 

verband tussen substantief burgerschap en het subsidiebeleid van overheden bevoegd voor sociaal‐

cultureel werk. Een zaak om op te volgen. Gezien de opmerking dat er in België geen georganiseerde 

vluchtelingengemeenschap as  such  lijkt  te bestaan, maar dat dit  in de VK of  in Nederland wel het 

geval zou zijn, kan onderzoek naar het waarom wel/niet daarvan interessant zijn. Ten slotte kwamen 

uit  de  interviews  met  individuele  vluchtelingen  boeinde  ideeën  en  aspiraties  omtrent 

‘wereldburgerschap’ naar voor, die  ik helaas niet  in deze thesis kon uitdiepen. Onderzoek naar het 

draagvlak van die concepten belooft alleszins ook intrigerend te zijn. 
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7.BIJLAGEN 

RESPONDENTEN 

1. INTERVIEWS 
 
A) ORGANISATIES 
 

Naam  Omschrijving  Datum  Plaats 

vzw Internationaal Comité  Een federatie die zelforganisaties wil 
ondersteunen en verenigen met als doel 
solidariteit en samenwerking tussen 
verschillende etnische groepen in de samenleving 
te bevorderen 

31/07/2014  Antwerpen 

Platform Solidariteit  Een forum voor samenwerking tussen Russisch 
sprekende verenigingen of verenigingen van 
migranten uit de voormalige Sovjet Unie 

31/07/2014  Antwerpen 

vzw Roma Dzuvdipe  Roma zelforganisatie en Roma Cultureel Centrum  01/08/2014  Sint‐Niklaas 

Minderhedenforum  De koepelorganisatie van het intercultureel 
middenveld 

12/08/2014  Gent 

Inburgering Oost‐
Vlaanderen vzw 

Voert het inburgeringsbeleid uit in de provincie 
Oost‐Vlaanderen (zonder Gent) 

13/08/2014  Gent 

 
B) VLUCHTELINGEN 
 

Naam  Leeftijd  Herkomstland  ‘Gemeenschap’ Statuut  Datum 
interview 

Plaats 

Anoniem  41  Belarus  Ex‐Sovjet Unie  Belg 
(genaturaliseerd) 

31/07/2014  Antwerpen 

Anoniem  37  Kosovo  Roma  Subsidiair  01/08/2014  Sint‐Niklaas 

Anoniem  24  Kazachstan  Oeigoer  Vluchteling  04/08/2014  Gent 

Anoniem  53  Kazachstan  Oeigoer  Vluchteling  04/08/2014  Gent 

Anoniem  56  China (Oeigoerië)  Oeigoer  Vluchteling  04/08/2014  Gent 
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2. ANDERE CONTACTEN 
 

Naam  Omschrijving  Contact 

UNHCR  Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties (UNHCR) 

Mail 

Fedasil  Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers  Mail 

Commisariaat‐Generaal 
voor Vluchtelingen en 
Staatlozen 

Onafhankelijke administratie die bevoegd is bescherming te 
bieden aan vreemdelingen die, in geval van terugkeer naar hun 
land van herkomst, risico op vervolging of ernstige schade 
lopen 

Mail 

FOD Binnenlandse Zaken: 
Dienst 
Vreemdelingenzaken 

Overheidsorganisatie met de bevoegdheid beslissingen te 
nemen inzake de toegang tot, het verblijf in en de verwijdering 
van vreemdelingen op het Belgisch grondgebied 

Mail 

Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen vzw 

Organisatie die  de rechten 
van asielzoekers en vluchtelingen verdedigt i.v.m. 
de asielprocedure, opvang en bescherming. Werkt ook rond 
echte integratie en beleid via aanbevelingen, lobbywerk, acties 
en de media. 

Mail 

V.L.O.S.  Vluchtelingen Ondersteuning Sint‐Niklaas: een ongebonden 
vzw die vluchtelingen en asielzoekers ondersteunt voor 
opvang, materiële hulp en administratie. 

Telefonisch 

De Wakkere Burger vzw  Een beweging die de participatie van burgers aan het beleid 
stimuleert. Ze probeert met campagnes, adviezen, begeleiding 
en vormingsactiviteiten een ‘nieuw publiek’ te bereiken en de 
bestaande participanten te ondersteunen. 

Telefonisch 

Amnesty International 
Vlaanderen vzw 

Vlaamse afdeling van de internationale 
mensenrechtenorganisatie. Organiseert campagnes en acties, 
en voert onderzoek rond bepaalde thema’s of landen. 

Mail 
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VRAGENLIJSTEN 
 
1. ORGANISATIES 

 
A.Doelstelling van het onderzoek 
Een zicht krijgen op de instanties en mechanismen die al dan niet bestaan in het Belgische systeem, 
waarbij  (erkende) vluchtelingen politieke verantwoording kunnen vorderen 
d.w.z.: Waar erkende vluchtelingen (met verblijfstitel) de mogelijkheid hebben hun politieke en 
civiele rechten (recht op participatie in allerlei velden in de maatschappij, vrijemeningsuiting, 
vereniging vergadering) te verwezenlijken, het beleid hiervoor aan de kaak te stellen, inspraak te 
hebben en (in)direct te deel te nemen aan het beleid. Het betreft niet het juridische 
proces/betwisting m.b.t. verblijfsstatuten. 
 
B. Hoofdvragen 
 
1. Openingsvraag: uitleg i.v.m. bandopname en anonimiteit. 

 
2. Inleidingsvraag: algemene opinie/positie organisatie x. 

‐ Hoe ziet organisatie x zijn rol m.b.t. de politieke rechten en politieke verantwoordingsplicht 
voor vluchtelingen? 

‐  
3. Transitievragen: 

‐ Welke ervaring heeft  organisatie x met de (mate van) politieke participatie/activiteit van 
vluchtelingen? 

 
4. Kernvragen: 

‐ Hoe wordt in het Belgische staatsbestel politieke verantwoordingsplicht ten aanzien van 
vluchtelingen georganiseerd? 

o Kiesrecht? 
‐ Wie of wat neemt welke rol in? (Kriesi organisatietypes (1), (2)) 

o (Belgische) overheidsagentschappen/procedures? 
o Supranationale voorzieningen (VN, EU) 
o NGO’s en onafhankelijke instanties 

‐ Hoe geven deze instellingen/organisaties hun ‘subjecten’ (erkende vluchtelingen) een stem: 
procedures van inspraak & monitoring & aansprakelijkheid te garanderen (ownership + 
accountability). 

 
‐ In welke mate zou U (organisatie x) akkoord gaan met de stelling: 

 
“Er bestaat een ‘kloof’ tussen de fundamentele politieke rechten op (informele) participatie en de 
formele wettelijke voorzieningen deze rechten af te dwingen ten opzichte van het Belgische beleid” 

 
‐ Welke reactie(s) langs de kant van de vluchtelingen(gemeenschap) neemt organisatie x waar 

ten aanzien van deze bijzondere situatie (‘kloof’) m.b.t. informele vs. formele politieke 
participatierechten? 

‐ Is er sprake van vormen van ‘zelfbestuur’/’parallel bestuur’/‘parallelle politiek’?  
(=vrijwillige associaties met als doel in te staan voor civiele/politieke rechten van vluchtelingen 
ter vervanging van aansprakelijkheid (stem geven) door Belgische instellingen)(Kriesi 
organisatietype (3)) 

o Wat is de vorm van zulke structuren: 
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 Actievormen 
 Werking & Structuur 

 Duurzaam, geïnstitutionaliseerd d.m.v. “constituties”? 

 Horizontaal vs. Verticaal? 

 Mate van inspraak en monitoring? 
 Biedt deze parallelle politiek wél mogelijkheid verantwoordingsplicht te 

vorderen van bestuur? 

 Democratische rechten: deelname aan/verkiezingen van bestuur? 

 Inspraak bij agendasetting, beleidsinhoud, uitvoering? 
o Wat is de inhoudelijke focus van zulke structuren: 

 Locus 

 België? Zo ja, welk beleidsaspect van Belgisch bestuur staat centraal?  
o Buitenlandse Zaken t.a.v. herkomstland (bv)? 
o Binnenlandse Zaken? Asielprocedure? Migratie?... 

 Herkomstland? 

 Transnationaal? 
 Thema’s: 

 Politiek? Beleid m.b.t. politieke rechten? Burgerschap? 
(migrantenstemrecht, recht op meningsuiting, manifestaties, 
verenigen...) 

 Cultuur?  
(integratie, diversiteit, etnische/religieuze minderheden, religie, 
contact/behoud...) 

 Andere 
o Welke populatie?   

 Wie vertegenwoordigt men theoretisch? 
 Wie neemt de facto deel aan (collectieve) acties? 
 Welke factoren zijn de basis voor gemeenschapsvorming? 

o Hoe is de relatie van zulke structuren met Belgische (politieke) instellingen en vice 
versa? 
 Coöperatie vs. Conflict 
 Overlegmechanismen? (Mede‐)beslissingsprocedures? 
 Aantal politieke contacten (partijen/vertegenwoordigers/...) 

 
5. Slotvragen: 

‐ Hoe ziet u (organisatie x) de situatie van politieke rechten van vluchtelingen in België 
evolueren? 

o Hoe urgent is deze evolutie? 
o Hoe schat u het gewicht in van de problematiek in het algemeen? 

‐ Samenvatten 
‐ Iets belangrijk dat niet aan bod is gekomen? 
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1. VLUCHTELINGEN 
 

A. Doelstelling van het onderzoek 
Op zoek naar de betekenis die burgerschap heeft voor erkende vluchtelingen in België, en de manier 
waarop zij actief burgerschap invullen. 
Want, ik ben begaan met de situatie van vluchtelingen die hier mogen verblijven en de wetten 
moeten naleven, maar de wetten niet ‘officieel’ mee mogen bepalen. 
 
B. Hoofdvragen 
1. Openingsvraag 

‐ Bandopname? 
‐ Anonimiteit? 
‐ Vragen zijn subjectief, niets juist of fout 
‐ Drop‐off 
‐  

2. Inleidingsvraag 
‐ Het waren drukke politieke maanden de laatste tijd... (mei 2014 “moeder der 

verkiezingen”)... Hoe hebt u die tijd beleefd? 
 

3. Transitievragen 
‐ U bent x jaren in België, waarvan x jaren als erkende vluchteling... Bent u sterk bezig met 

uw politieke rechten hier? 
o Welke politieke rechten weet u dat u hebt in België? 
o Welke (politieke) rechten vind u het meest belangrijk? 

 
4. Kernvragen 

BURGERSCHAP 
‐ Wat betekent burgerschap (voor/volgens u)? Waarvan hangt het af? 

o Bent u een burger? Waar? 
o Wat voor mensen zijn burgers? Wat voor mensen zijn geen burgers? 

 Verschillen tussen die mensen? 
 Wat vindt u van dit onderscheid? 

‐ Hebt u al van ‘inburgeren’ gehoord? Wat betekent het? Hoe staat u er tegenover? 
o Hebt u zelf deelgenomen aan inburgeringstraject? 

‐ Zou u graag de Belgische nationaliteit dragen? 
o Waarom? (affiniteit vs legale voordelen) 

‐ Stellingen: 
o Je kan maar in 1 land/meerdere landen tegelijk burger zijn (... uitleg?) 
o Burger zijn in België is anders/hetzelfde dan burger zijn in land x (... uitleg?) 
o Inburgeren is nodig vooraleer politici naar jou moeten luisteren (...uitleg?) 
o Migranten moeten stemrecht hebben in België (...uitleg?) 

 
POLITIEKE VERANTWOORDING 

‐ Wie is er volgens u verantwoordelijk voor uw welzijn, de bescherming van uw 
mensenrechten, uw politieke rechten (deelname, inspraak bestuur)? 

o UNHCR, EU,...? 
o Belgische politiek (federaal, Vlaams, lokaal?) 
o Organisaties, vzw’s, ngo’s,...? 
o Zelforganisaties? 

‐ Hebt u het gevoel dat uw politieke rechten zijn beschermd? 
‐ Hebt u de indruk dat Belgische politici rekening houden met u/uw 

belangen/noden/rechten? 
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‐ Op welke manieren kan u als vluchteling uw stem laten horen t.a.v. bevoegde instantie 
volgens respondent. 

o Als u zou ervaren dat uw stem niet wordt gehoord door bevoegde instantie 
volgens respondent... Welke stappen zou u ondernemen? 

 
POLITIEKE PARTICIPATIE 

‐ Hoe staat u tegenover de politiek in dit land? 
o Interesse ja/nee? 

 Waarom? 
 Welke thema’s? 

o Participeert u/hebt u geparticipeerd aan een politieke actie in België? (politiek = 
ruim: lokale verkiezingen maar ook manifestatie, vrije meningsuiting, organisatie, 
betoging, campagne...) 

 
‐ Hebt u het gevoel dat u inspraak hebt in de Belgische politiek? 
‐ Wordt u door iemand vertegenwoordigd (stem gegeven)? 

o Als vluchteling? 
o Als nationaliteit herkomstland? 
o Als iets anders? 

 Hoe?  

 Individueel? 

 In een gemeenschap? 

 Welke? (herkomst, religie, cultuur/etnie, gender, leeftijd, SES, 
migrant/vreemdeling,...) 

 Door wie? 
‐ Hebt u weet van organisaties die uw belangen verdedigen/beschermen ten opzichte van 

de Belgische politiek? 
o Is dit voldoende om echt te wegen op het beleid? 

 
PARALLELLE POLITIEK 
‐ Is er nood aan vormen van ‘zelfbestuur’, zelforganisaties die losstaan van de Belgische 

politiek? 
(=vrijwillige associaties met als doel in te staan voor civiele/politieke rechten van vluchtelingen ter 
vervanging van aansprakelijkheid (stem geven) door Belgische instellingen) 

o Wat is de vorm/werking van zulke structuren: 
 Actievormen (electoraal, publieke opinievorming, campagnes, dialoog, 

adviesraden, betogingen, ...) 
 Werking & Structuur 

 Duurzaam, geïnstitutionaliseerd d.m.v. “constituties”? 

 Horizontaal vs. Verticaal? 

 Mate van inspraak en monitoring? 
 Hebt u het gevoel dat  deze organisaties er in slagen uw stem te horen & 

beantwoorden/WEL de mogelijkheid geven aansprakelijkheid te vorderen 
van bestuur? 

 Democratische rechten: deelname aan/verkiezing van bestuur? 

 Inspraak bij agendasetting, beleidsinhoud, uitvoering? (hoe worden 
de belangen van de gemeenschap bepaald?) 

 Wie zijn leidingsfiguren, opiniemakers? 
o Wat is de inhoudelijke focus van zulke structuren: 

 Locus 

 België? Zo ja, welk beleidsaspect van Belgisch bestuur staat centraal?  
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o Buitenlandse Zaken t.a.v. herkomstland (bv)? 
o Binnenlandse Zaken? Asielprocedure? Migratie? .... 

 Herkomstland? 

 Transnationaal? 
o Thema’s: 

 Politiek? Beleid m.b.t. politieke rechten? Burgerschap? 
(migrantenstemrecht, recht op meningsuiting, manifestaties, verenigen...) 

 Cultuur?  
(integratie, diversiteit, etnische/religieuze minderheden, religie, contact/behoud...) 

 Andere 
o Welke populatie? 

 Wie vertegenwoordigt men theoretisch? 
 Wie neemt de facto deel aan (collectieve) acties? 
 Welke factoren zijn de basis voor gemeenschapsvorming? 

o Hoe is de relatie van zulke structuren met Belgische (politieke) instellingen en vice 
versa? 
 Coöperatie vs. Conflict 
 Overlegmechanismen? (Mede‐)beslissingsprocedures? 
 Aantal politieke contacten (partijen/vertegenwoordigers/...) 

 
5. Slotvragen 

‐ Indien u in 2018 kiesrecht zou hebben om zoals Belgische burgers deel te nemen aan 
verkiezingen, en zich kandidaat zou mogen stellen: wat zou u dan doen met het beleid i.v.m. 
politieke rechten van vluchtelingen? 

‐ Samenvatting 
‐ Zijn er nog belangrijke zaken volgens u niet aan bod gekomen? 


