
 

 

 

 

Asielzoeker 
 

Lut Debroey 
 
Dit document werd gemaakt door Annelies 
Portier. 
 

[INFORMATIE IN HET 
VERBAND MET HET ARTIKEL, 
HET TIJDSCHRIFT EN DE 
AUTEUR] 
 In dit document vindt je meer informatie over het artikel, het tijdschrift waarin het is verschenen en 
over de auteur. Je vindt ook terug hoe de tekst is opgebouwd , organisaties die in het artikel worden 
vermeld en een trefwoordenlijst. 
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context 
Het artikel die ik gekozen heb voor de wiki-opdracht  heeft als titel: ‘Asielzoeker’ en is verschenen in 

het tijdschrift ‘Mensen Onderweg’. Dit tijdschrift wordt tegenwoordig uitgeven door de Paters der 

HH. Harten. Het voornaamste doel van het blad is om zowel jongeren als ouderen aan te zetten tot 

nadenken over wat er in de wereld  gebeurt, waarden die ze belangrijk vinden en eigen 

levenservaringen op te doen. Dit tijdschrift kent reed een lange geschiedenis. Het bestaat namelijk al 

109 jaar.  

De levensweg van het tijdschrift 

‘Mensen onderweg’ verscheen voor het eerst in 1895, met als naam: ‘De gedurige Eredienst van den 

Heiligen Jozef’. Het was oorspronkelijk bedoelt voor leden van het genootschap die de H. Jozef 

vereerden.  Het hoofdonderwerp van het tijdschrift was dan ook de H. Jozef, maar er was in het 

tijdschift ook plaats voor het gewone gezinsleven. 

 

In 1910 wijzigt de naam in: ‘De gedurige Erediens van den Heiligen Jozef en  

het Apostelwerk van Pater Damiaan’. Zoals je kunt afleiden uit de naam, 

kwam er dus ook aandacht voor het werk van Pater Damiaan in de artikels, 

maar ook voor het missiewerk in het algemeen. Later werd het blad 

bekent  onder de naam: ‘ ’t Groen Boeksken’ en kreeg het een bijvoegsel: 

‘De liefde-Koning’. 

 

De eerste redactieploeg kwam er in 1965 en er  werden sinds dan ook 

geen artikels meer anoniem gepubliceerd. 

In het jaar 1966 veranderde de titel van het tijdschrift opnieuw. Nu kreeg het de dubbele 

naam: ‘Sint-Jozef/Leuven (wat zich bovenaan op de voorkaft bevond) en ‘Mensen 

onderweg’ (wat onderaan op de kaft kwam). Niet enkel de titel, maar ook de inhoud 

werd aangepast. Er kwam onder andere meer aandacht voor de noden van de 

maatschappij en de vernieuwing van de kerk. Later in december 1971 voegde men ook 

info’s toe. Dit zijn een reeks informatieve dossiers over actuele onderwerpen. Het artikel 

‘Asielzoeker’ waarvan ik hier de bronnen van dichter bij beschrijf komt uit een info van 

het tijdschrift ‘Mensen onderweg’ van 2007. 
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De nu nog bestaande naam, ‘Mensen onderweg’,  werd aangenomen in 

1972. De belangrijkste veranderingen die dan plaats gevonden hebben 

zijn dat er ook vrouwen in de kernredactie kwamen en dat er 3 

inhoudelijke werkvelden worden afgebakend, namelijk: ‘huwelijk en 

gezin’, ‘Kerk en geloof’, ‘de maatschappij waarin wij wonen’. Nu worden 

deze werkvelden nog steeds gerespecteerd, maar de namen zijn gewijzigd 

in: ‘relatie, gezin en andere samenlevingsvormen’;  ‘geloven en gelovige 

gemeenschap’; ‘maatschappij’. 

 

 

Auteur 
Vandaag heeft ‘Mensen onderweg’ een onafhankelijke redactie die artikels 

schrijft voor het tijdschrift in verstaanbare taal en vanuit een evangelistische 

inspiratie. Eén van die redacteurs en redactiesecretaresse is Lut Debroey. Het 

artikel ‘Asielzoeker’ dat verscheen in info 318 van ‘Mensen onderweg’ is van 

haar hand. Ze werd geboren in Kasterlee in 1946, maar woont al gedurende 40 

jaar in Leuven. Daar is ze terecht gekomen toen ze Godsdienstwetenschappen 

en Gemaanse filosofie studeerde. Voordat ze redactiesecretaresse werd bij het 

blad, heeft ze 20 jaar les gegeven. Haar taak bij de redactie bestaat er vooral in om interviews af te 

nemen over mensnabije onderwerpen. In het artikel zelf heb ik geen info teruggevonden over de 

auteur. Al deze informatie komt van de website: http://www.mensenonderweg.be/. 

In 1994 schreef ze het Vlaamse filmpje: ‘BFO Wervelstein’.Het jaar daarvoor had ze ook al een 

Vlaams Filmpje geschreven, namelijk: ‘Vederlicht’.  In het jaar 2000 schreef ze samen met andere 

mannen en vrouwen die ook pastoraal werkzaam zijn in de KAV het boek:’ Van aarde en hemel 

thuis’.Er komen zowel gedichten als religieuze teksten aan bod. In 2004 werkte Lut Debroey mee aan 

het boek:’ Een mislukking... een kans? Als levensdoelen in duigen vallen’. 

Structuur 
Het artikel heeft een goeie en duidelijke structuur. Er wordt gewerkt met tussentitels, die altijd kort 

de inhoud van het artikel samenvatten in een zin of een vraag die in de alinea wordt beantwoord.  

De tussentitels zijn:  

 Wat is asiel? 

 Evolutie van de asielaanvragen 
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 Hoe verloopt de asielprocedure? 

 Opvang in België 

 Niet-begeleide minderjarigen 

 Terugkeer 

 Regularisatie 

 Langdurige asielzoekers 

 Geregulariseerde versus erkende vluchtelingen 

 Regeerakkoord van 11 oktober 2007 

Interessante bronnen 
De websites van de leden van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, namelijk: Het algemeen Christelijk 
werknemersverbond, Amnesty International Vlaanderen, Bond Zonder Naam, Liga voor 
Mensenrechten, Kerkwerk Multicultureel Samenleven. 

Ook de bronnen die gebruikt werden als basis voor het artikel zijn interessant om nog te 
onderzoeken. Deze zijn: http://vluchtelingenwerk.be, http://www.diversiteit.be: N. Perrin, 
Azielzoekers, Vlaams minderhedencentrum: http://www.vmc.be.  

Organisaties die bij het thema zijn betrokken 

 Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 

 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

 De Raad van State 

 Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers 

 OCMW’s 

 Niet-gouvernementele en kinderrechtenorganisaties 

 De Raad van Europa 

 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

 De dienst voogdij van de federale overheidsdienst Justitie 

 De Belgische ambassades in het buitenland 

 Het ministerie van Buitenlandse Zaken 

 De dienst voor Arbeidsbemiddeling 

 De naturalisatiecommissie van het parlement 
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Specialisten 

 De commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

 De Belgische diplomatieke vertegenwoordigers 

Definities en moeilijke woorden 

De Conventie van Genève Het is een vluchtelingen verdrag dat de asielprocedure en de 
erkenning van vluchtelingen reglementeert. Het werd in 1951 
door 150 landen, waaronder België ondertekent. 

Politieke vluchtelingen Zijn personen die in hun land van herkomst vervolgd werden 
vanwege hun politieke activiteiten of standpunten. 

Een vluchteling Een persoon van wie een staat erkent dat hij beantwoordt aan 
een van de vijf criteria die door de Conventie zijn bepaald, en 
bij gevolg moet kunnen genieten van bescherming door die 
staat. 

Asielaanvrager Een vluchteling waarvan die nog niet is erkent. 

Asielprocedure De onderzoeksprocedure in België die wordt gebruikt om te 
onderzoeken welke vreemdelingen beschermd moeten 
worden. 

Bijkomende bescherming Dit is bescherming die bestemd is voor personen die niet als 
vluchtelingen kunnen worden beschouwd in de zin van de 
Conventie van Genève, maar die wel het risico lopen dat ze 
worden blootgesteld aan executie, wrede, onmenselijke of 
vernederende behandelingen of bedreiging van hun leven 
vanwege willekeurig geweld in geval van gewapend conflict in 
hun in land. 

Opvangcentrum plaats waar van elders komende personen, m.n. 
vluchtelingen, voorlopig ondergebracht en verzorgd 
worden. 

Arbeidskaart in België, in 1985 ter bestrijding van het zwartwerken 
ingevoerde kaart waarmee een werknemer in bep. 
sectoren (zoals bouw en horeca) moet aantonen dat hij 
arbeid mag verrichten 
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Collectief opvangsysteem Het is een opvangsysteem voor asielzoekers waar er 
basisvoorzieningen aanwezig zijn en waar er een 
huishoudelijk reglement geldt. Na een verblijf van 4 
maanden kan de asielzoeker overstappen naar de 
individuele opvang 

Individuele opvang Zijn opvangplaatsen voor asielzoekers die worden 
aangeboden door de OCMW’s en door Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen en haar Franstalige partner. In dit systeem 
staat de autonomie van de asielzoeker centraal. 

Autonomie De vrijheid om zelfstandig keuzes te maken. 

Een niet-begeleide 
minderjarige 

Een persoon van minder dan 18 jaar oud, die niet 
begeleid is door zijn ouders of zijn voogd, die onderdaan 
is van een land dat geen lid is van de Europese 
Gemeenschap en die ofwel asiel heeft aangevraagd ofwel 
in illegaal verblijf is. 

Een regeerakkoord akkoord onder politieke partijen waarin ze zich bereid 
verklaren met elkaar een regering te vormen en waarin ze 
de hoofdlijnen aangeven van het beleid dat die regering 
moet voeren 

Vrijwillige terugkeer Vreemdelingen die volgens de regels in ons land mogen 
blijven, mogen ook op eigen initiatief naar hun land 
terugkeren. 

Ondersteunde terugkeer 
via een 
terugkeerprogramma 

Hierbij worden vreemdelingen die niet regelmatig in ons 
land verblijven geholpen om terug te keren naar hun land 
van herkomst en in zich daar te re-integreren. 

Re-integratie Het weer deelnemen of laten deelnemen aan het 

maatschappelijke leven. 

Gedwongen uitwijzingen Het bevel waarbij vreemdelingen zonder wettig verblijf of 

vluchtelingen van wie de tijdelijke bescherming is 

afgelopen worden gedwongen om het grondgebeid te 

verlaten. Dit bevel wordt gegeven door de Dienst 

Vreemdelingenzaken. 

Regularisatie Het is een proces waarbij mensen zonder geldige 

verblijfsdocumenten of met een ander onzeker 

verblijfsstatuut een aanvraag indienen om een voorlopige 

of permanente verblijfsvergunning te krijgen. 

Een regularisatieaanvraag Een aanvraag tot regularisatie. 

 


