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opvolging duurde ongeveer twee jaar 

en werd minder intensief na de eerste 

zes maanden. op deze manier wilden 

we een wederzijdse vertrouwensband 

creëren zonder de zelfredzaamheid van de 

begunstigden uit het oog te verliezen. 

toen het project van start ging in 

januari 2010, focusten we vrij snel op 

een specifieke doelgroep, namelijk 

asielzoekers die een statuut verkregen 

hadden aan de Belgische grens vlak na 

hun aankomst in de luchthaven. mensen 

die worden aangehouden aan de grens 

worden ook "erkenningen aan de grens" 

genoemd. volgens de wet kunnen deze 

personen onmiddellijk bij hun aankomst 

worden opgepakt wanneer ze proberen 

het Belgisch grondgebied te betreden 

zonder in het bezit te zijn van de nodige 

verblijfsdocumenten of wanneer ze (nog) 

geen asielaanvraag hebben ingediend.4

in de praktijk zien we dikwijls dat personen 

die asiel aanvragen na het verlaten van het 

vliegtuig standaard worden opgesloten 

4.  art.74/5 §1 2° van de wet van 15/12/1980 
over de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 

1.  Het erkende vluchtelingenstatuut en het 
statuut van subsidiaire bescherming zijn 
twee statuten die iemand die asiel heeft 
aangevraagd in België kan bekomen na 
onderzoek van zijn asielaanvraag door de 
bevoegde autoriteiten. Het verschil tussen 
deze twee statuten zal later verder uitgelegd 
worden. 

2.  merk op dat de opvangwet van 12/01/2007 
de goedkeuring van een Koninklijk Besluit  
voorziet dat de organisatie die instaat voor 
de overbrenging van asielzoekers van de 
opvangcentra  naar het ocmW de erkende  
asielzoekers moet ondersteunen eens ze hun 
vluchtelingenstatus verkregen hebben.  
de uitvaardiging van dit besluit werd ondanks 
de niet aflatende vragen van de ngo’s tot op 
heden nog altijd niet verkregen. 

3.  de openbare centra voor maatschappelijk 
Welzijn (ocmW) zijn openbare centra die 
als opdracht hebben "alle mensen een 
menswaardig bestaan te waarborgen".  
Ze doen dit door sociale steunmaatregelen 
voor te stellen waarop behoeftige burgers, en 
vooral aan erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden die niet over eigen middelen 
beschikken recht hebben (Wet van 08/07/1976 
en Wet van 26/05/2002).

in januari 2009 diende caritas international 

een financieringsaanvraag in bij het 

europees vluchtelingenfonds (evF) 

om een pilootproject van twee jaar op 

te starten. caritas international wilde 

een specifieke dienst oprichten om de 

integratie te bevorderen van personen 

die net het vluchtelingenstatuut hadden 

verworven of het statuut van subsidiaire 

beschermingsstatuut1 hadden gekregen 

in België. dit idee ontstond toen we 

vaststelden dat personen met een legale 

verblijfsvergunning vaak praktische 

en sociale problemen ervaren in de 

beginfase van hun integratieproces (bij 

administratieve procedures, sociale 

moeilijkheden, enz.). vanaf het moment 

dat ze een verblijfsvergunning gekregen 

hebben, moeten ze op korte termijn de 

opvangstructuren verlaten waar ze tijdens 

hun asielprocedure verbleven en aan hun 

integratieproces in onze samenleving 

beginnen. na het verlaten van de 

opvangcentra moeten ze meestal zelf hun 

weg weten te vinden, toegang krijgen 

tot hun rechten en zich lokaal verankeren 

vrijwel zonder hulp van buitenaf.

Het oorspronkelijke opzet bestond erin 200 

personen gedurende twee jaar (2010-

2011) zo goed mogelijk te begeleiden 

via een intensieve, flexibele en sociale 

opvolging. We kozen voor asielzoekers uit 

de zogenaamde "open" centra die net een 

positief antwoord op hun asielaanvraag 

gekregen hebben en die nog maximum 

gedurende twee maanden (soms langer) 

na de kennisgeving van beslissing in het 

opvangcentrum2 mogen verblijven. Het doel 

van het evF-project was vooral om deze 

personen te begeleiden in de zoektocht 

naar een geschikte woning en om hen 

daarna te helpen bij de inschrijving in 

hun nieuwe stad of gemeente en met 

de eerste afspraken met het ocmW3. 

daarnaast wilden we hen ook bijstaan 

in de zoektocht naar een taalcursus, 

scholen voor de kinderen, enz. de 

inleiding
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doelgroep zelf aan de hand van enkele 

getuigenissen. We besluiten met de sterke 

als de zwakke punten van ons project. We 

zullen eveneens een aantal aanbevelingen 

formuleren, zowel over de specifieke sociale 

opvolging die wij onontbeerlijk vinden 

om de lokale verankering en integratie 

van de doelgroep te vereenvoudigen, als 

over het huidige politieke beleid en de 

aanpassingen die wij aangewezen vinden.

vervolgens zullen we uiteenzetten hoe de 

cel integratie, operationele procedures 

en de opvolging van de personen op 

het terrein georganiseerd werden. 

We verwijzen ook naar de ondervonden 

moeilijkheden en persoonlijke gevoelens 

van de erkende vluchtelingen en subsidiair 

beschermden tegenover de verschillende 

stappen van het integratieparcours. 

Het derde deel geeft het woord aan de 

inleiding

in een "gesloten" centrum gedurende 

hun gehele asielprocedure. dit centrum, 

genaamd "transitcentrum 127", ligt bij 

de luchthaven van Zaventem. Families 

met minderjarige kinderen worden 

door de dienst vreemdelingenzaken 

(dvZ) wel overgebracht naar bewaakte 

tijdelijke woningen, de zogenaamde 

"terugkeerwoningen" van de 

dienst vreemdelingenzaken. 

als de asielzoekers aan de grens een 

positief antwoord op hun asielaanvraag 

krijgen, worden ze vrijgelaten en moeten 

zij de gesloten opvangstructuur verlaten 

op de dag van ontvangst van beslissing. 

velen van hen bevinden zich dan op straat, 

zonder tijdelijke opvangplaats, zonder 

sociaal netwerk of de toeleiding naar 

een specifieke sociale dienst. Ze bezitten 

een beschermingsstatuut, maar hebben 

nauwelijks toegang tot hun rechten. 

Het integratieproces verloopt meestal 

langzaam, omdat ze na het verlaten van 

de asielcentra pas voor het eerst contact 

hebben met de Belgische maatschappij. 

daarom hebben we beslist om vooral aan 

die doelgroep aandacht te besteden.

dit rapport licht toe wat we gedurende 

twee jaar terreinervaring geleerd hebben. 

door onze nauwe betrokkenheid bij de 

vluchtelingen kregen we een betere kijk 

op de volgende aspecten van integratie: 

het parcours dat nieuwkomers moeten 

doorlopen; de voornaamste moeilijkheden 

en mogelijkheden; de concrete impact 

van het politieke beleid en de verschillen 

in de praktijk tussen de drie landsregio’s. 

dit rapport baseert zich op de 

terreinervaringen van een klein team van 

medewerkers, dat voornamelijk bestaat 

uit drie "coaches", één Franstalige en 

twee nederlandstalige medewerkers5. 

deze drie begeleiders werken vanuit 

Brussel en brengen verslag uit over het 

project dat over heel België verspreid is. 

sinds januari 2010 volgde dit team 172 

"grensdossiers"6 op, waarvan 115 (67%) 

het vluchtelingenstatuut verworven hebben 

en 57 het subsidiair beschermingsstatuut 

(33%)7. de meeste mensen waren 

afkomstig uit irak, palestina en afghanistan. 

75% van hen kwamen alleen naar België, 

de rest werd door minimum één familielid 

vergezeld (echtgeno(o)t(e) of kind). 

deze personen hebben zich gevestigd 

in de drie landsregio’s, in verscheidene 

steden zoals antwerpen, Brussel, luik, 

maasmechelen, lier, duffel, verviers, enz. 

in dit rapport willen we in chronologische 

volgorde de verschillende etappes die een 

persoon die erkend wordt aan de grens 

(invrijheidstelling, de transit, zoektocht 

naar een woning, administratieve 

procedures, lokale integratie) moet 

doorlopen zo concreet en praktisch 

mogelijk beschrijven en toelichten. 
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_______
Figuur 3:  aantal dossiers per statuut en per 

nationaliteit (v= erkende vluchtelingen / 
p= subsidiaire bescherming)

_______
Figuur 2:  gezinssamenstelling

_______
Figuur 1:  aantal dossiers per statuut  

5.  antoinette dutilleux, steven valckx en Hanne 
demuzere.

6.  een dossier kan gaan om één enkele persoon, 
één persoon met kind(eren), of een koppel 
met kinderen. 

7.  Het is belangrijk om op te merken dat 
de statistieken in dit rapport gebaseerd 
zijn op het aantal dossiers en niet op het 
aantal personen. Ze moeten bovendien 
geïnterpreteerd worden als indicaties van 
onze doelgroep en wijzen dus niet op een 
veralgemeenbare tendens.
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10.  in 2008 werden er 363 asielaanvragen 
ingediend aan de grens (pag. 178 van het 
activiteitenrapport van dvZ https://dofi.ibz.be/
nl/jaarverslag/2008nl.pdf) en in 2009 349 (pag. 
175 van het activiteitenrapport van 2009 van dvZ 
https://dofi.ibz.be/nl/jaarverslag/2008nl.pdf).

11.  art.6 van de verordering (eg) nr. 
2725/2000 van de Raad van 11/12/2000 
betreffende de instelling van "eurodac" 
voor de vergelijking van vingerafdrukken ten 
behoeve van een doeltreffende toepassing 
van de overeenkomst van dublin. 

Het parcours van een vluchtelingHet parcours van een vluchteling

8.  volgens het art. 50 van de wet 15/12/1980:  
"de vreemdeling die het Rijk binnenkomt of 
binnengekomen is zonder te voldoen aan 
de in artikel 2 gestelde voorwaarden en die 
de status van vluchteling of de subsidiaire 
beschermingsstatus wenst te verkrijgen, 
moet op het ogenblik dat hij binnenkomt of, 
althans binnen acht werkdagen nadat hij is 
binnengekomen, een asielaanvraag indienen."

9.  Belgisch comité voor Hulp aan vluchtelingen, 
verslag van de vergadering van 11 januari 2011.

___ 
De aankomst in België en de 
asielaanvraag aan de grens 
elke persoon die in België aankomt via 

luchtverkeer kan asiel aanvragen bij het 

verlaten van het vliegtuig. de persoon 

kan zichzelf spontaan aanmelden bij de 

luchthavenpolitie of aangehouden worden 

bij de paspoortcontrole wanneer blijkt 

dat hij/zij niet beschikt over de nodige 

documenten (geldig paspoort, visum, 

hotelboeking of contactpersoon, voldoende 

contant geld voor de verblijfsduur, enz.)8. 

vele vluchtelingen komen in België aan 

met behulp van een mensensmokkelaar en 

beschikken bijgevolg niet (meer) over de 

reisdocumenten waarmee ze de bestemming 

konden bereiken. de mensensmokkelaar 

heeft deze documenten meestal terug met 

zich meegenomen bij het verlaten van het 

vliegtuig (vooral wanneer het gaat over valse 

paspoorten). dikwijls geeft hij zijn cliënteel 

dan ook het advies om hun originele 

paspoorten te laten verdwijnen opdat ze niet 

onmiddellijk zouden worden teruggestuurd 

naar hun land van oorsprong. volgens de 

dvZ9 werden er 470, of 2,35% van het 

1.  de aankomst in België en de 
asielaanvraag aan de grens

2.  de beslissing: uitwijzing of 
onmiddellijke invrijheidstelling

3. transitperiode
4. Het zoeken naar een woning 
5. een woning: een adres
6.  inschrijving in de gemeente: 

adreswijziging
7.  Het aanvragen van bijstand 

aan het ocmW
8.  de aanvraag van een identiteitskaart en 

problemen rond naamswijziging 
9.  de identiteitskaart: toegang 

tot zijn rechten
10.  taalcursussen en het 

"integratieparcours" 
11. Het onderwijs van de kinderen
12. Het recht op reizen
13. gezinshereniging 
14.  toegang tot opleidingen 

en de arbeidsmarkt
15. toegang tot de nationaliteit
16.  opmerking: de taalbarrière

1

Het parcours van een vlucHteling  
die Wordt vastgeHouden aan de grens

totale aantal asielaanvragen in 2010 in 

België (19.941)10 aangevraagd aan de grens.

Wanneer een persoon asiel aanvraagt, 

stelt de grenspolitie een document op, 

de "bijlage 25", waarin de verklaarde 

identiteit van de nieuwkomer, alsook 

een foto, datum van aankomst en 

de taal waarin hij/zij zich wenst uit te 

drukken tijdens de procedure worden 

beschreven en toegevoegd. ook de digitale 

vingerafdrukken worden genomen en 

gecontroleerd via het europees euRodac-

systeem. op die manier kan nagekeken 

worden of de persoon in kwestie al dan 

niet al asiel heeft aangevraagd in een ander 

europees land in de laatste tien jaar11. deze 

procedures vinden plaats in het kantoor van 

de grenspolitie op de benedenverdieping 

van de luchthaven. de politieagenten 
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17.  art. 41 van de opvangwet van 12/01/2007, 
Koninklijk Besluit van 14/05/2009 
houdende vaststelling van het regime en 
de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de 
woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 1, van 
de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
en Koninklijk Besluit van 2/08/2002 
houdende vaststelling van het regime en de 
werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen 
gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd 
door de dienst vreemdelingenzaken, waar een 
vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking 
gesteld van de regering of vastgehouden. 

18.  "Recht op recht in de gesloten centra", 2008, 
http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/
executive-summary-nl.pdf.

19.  Wet van 23/11/1998 over de juridische bijstand.

Het onderstaande schema illustreert 

de percentsgewijze verdeling van de 

oorsprong van onze dossiers: tc127, 

de terugkeerwoningen van de dvZ, 

open centra (Fedasil of het Rode 

Kruis) of andere sociale diensten.

vragen de pas aangekomen vluchtelingen 

ook regelmatig naar de identiteit van hun 

smokkelaar. Zo hopen ze inzicht te krijgen 

in bestaande netwerken van mensenhandel. 

de "meegesmokkelde" personen willen 

echter zelden meewerken, aangezien ze zich 

geen slachtoffers van mensenhandel voelen, 

maar eerder vinden dat ze deel uitmaken 

van een dienstverlening. in hun ogen zijn de 

mensensmokkelaars diegene die ze vaak wel 

veel geld betaald hebben, maar die het voor 

hen wel mogelijk maakten vervolgingen of 

levensbedreigende situaties te ontvluchten. 

tijdens de asielprocedure worden de 

asielzoekers naar een centrum gebracht en 

zijn ze niet langer "vrij"12. de volwassenen die 

zonder familie aankomen worden naar een 

gesloten centrum binnen de luchthavenzone 

gebracht, het "transitcentrum 127" (tc 

127). dit is een gesloten gebouw dat 

bestaat uit gemeenschappelijke kamers 

waarin de vluchtelingen moeten blijven tot 

er een beslissing over hun asielaanvraag 

genomen is. Families worden doorgestuurd 

naar de terugkeerwoningen13 van de dienst 

vreemdelingenzaken in Zulte, tubize of 

sint-gillis-Waas14. deze woningen zijn 

open appartementen die bewaakt worden 

door de dienst vreemdelingenzaken. de 

families mogen de woningen verlaten, op 

voorwaarde dat er altijd één volwassen 

familielid in de woning blijft. in bepaalde 

gevallen en afhankelijk van de welwillendheid 

van het personeel van de dvZ mogen 

de kinderen naar school gaan. 

"niet begeleide minderjarige vreemdelingen" 

(nBmv) worden doorgestuurd naar een 

observatie- en oriëntatiecentrum (ooc)15. 

er wordt een rapport door de voogdijdienst 

van het ministerie van Justitie opgesteld 

en ze krijgen een wettelijke voogd. na 

15 dagen worden ze doorgestuurd naar 

opvangcentra voor asielzoekers.

"Die gesloten centra zijn een beetje 
raar: je voelt je echt als een gevangene. 
Wanneer je naar de keuken gaat, 
sluiten ze de deur. Slapen en eten 
moet altijd op vaste tijdstippen 
gebeuren. Je voelt je alsof je iets 
verkeerd hebt gedaan, terwijl dat 
eigenlijk niet zo is. Ik heb heel veel 
mensen zien huilen. Ik keek naar hen 
en ze leken ongelukkig, alsof ze geen 
hoop meer koesterden. Het syteem van 
gesloten centra is een beetje vreemd." 

Aisha16, 22 jaar,  
Somalisch erkende vluchtelinge. 

benadrukt door talrijke organisaties en werd 

vooral beschreven in een rapport van ciRÉ18. 

andere getuigenissen maken eveneens 

duidelijk dat enkele pro deo-advocaten 

zich laten betalen, ook al wordt verwacht 

dat ze gratis juridische bijstand verlenen. 

deze zwartwerkprestaties kunnen tot € 700 

kosten en zijn uiteraard volledig illegaal19. 

de periode volgend op het interview is 

een korte, maar zeer stresserende periode 

voor de asielzoekers. Het cgvs is verplicht 

om een beslissing uit te spreken binnen 

de 15 dagen na ontvangst van het dossier 

er een diepte-interview plaats met een 

dossierbeheerder van het commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (cgvs). deze ondervraging 

(eventueel in de aanwezigheid van een tolk) 

over het levensparcours van de persoon 

en de redenen voor de asielaanvraag vindt 

plaats in een gesloten of bewaakt centrum. 

dit gesprek duurt gemiddeld 2 tot 6 uur. 

op de dag van zijn/haar aankomst stelt de 

sociale dienst van het gesloten of bewaakte 

centrum een pro deo-advocaat voor die de 

asielzoeker zal adviseren gedurende zijn/

haar procedure. de sociaal assistent van het 

centrum duidt een advocaat aan uit een lijst 

die maandelijks wordt aangepast door het 

Bureau voor Juridische Bijstand. in het beste 

geval brengt de advocaat de asielzoeker een 

bezoek voorafgaand aan het interview om 

hem/haar te helpen bij de voorbereiding. Het 

gebeurt echter heel vaak dat de advocaat en 

de vluchteling elkaar pas voor de eerste keer 

ontmoeten op de dag van het interview zelf. 

We willen benadrukken dat 34% van de 

personen die wij gevolgd hebben geen 

advocaat ter beschikking had tijdens hun 

interview met het cgvs, ondanks hun 

verzoek hiertoe. deze vaststelling werd reeds 

alle grenscentra (tc 127, 

terugkeerwoningen van de dvZ en coo) 

zijn gesitueerd in de nabijheid van de 

landsgrenzen. de vluchtelingen die daar 

verblijven, mogen het Belgisch grondgebied 

niet betreden17. We zullen later de redenen 

en gevolgen van deze maatregel bespreken. 

Binnen de vijf dagen na de asielaanvraag 

zal de asielzoeker een eerste onderhoud 

hebben met een personeelslid van dvZ 

(over zijn/haar identiteit, nationaliteit, en de 

afgelegde route om in België te geraken). 

tijdens dit interview vult de asielzoeker 

een vragenlijst in die peilt naar de redenen 

voor zijn asielaanvraag. daarna vindt 

12.  art 74/5§1 2° van de wet van 15/12/1980 
"de vreemdeling die tracht het rijk binnen te 
komen zonder aan de voorwaarden, gesteld 
door artikel 2, te voldoen, (en die aan de grens 
een asielaanvraag heeft ingediend) [mag op] 
een welbepaalde plaats, gesitueerd in het 
grensgebied, […] worden vastgehouden, in 
afwachting van de machtiging om in het rijk 
toegelaten te worden of van zijn terugdrijving van 
het grondgebied". 

13.  Koninklijk Besluit van 14/05/2009 Koninklijk 
Besluit houdende vaststelling van het regime 
en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de 
woonunits als bedoeld in artikel 74/8, § 1, van 
de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen  
en het Koninklijk Besluit van 2/08/2002 
houdende vaststelling van het regime en de 
werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen 
gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd 
door de dienst vreemdelingenzaken, waar een 
vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking 
gesteld van de regering of vastgehouden.

14.  er zijn momenteel 3 woningen van dvZ in Zulte, 5 
in sint-gillis-Waas en 4 in tubize.

15.  Fedasil heeft momenteel 2 dergelijke centra: in 
neder-over-Heembeek en in steenokkerzeel.

16.  om de identiteit van de personen te beschermen 
werd een fictieve voornaam gebruikt.

_______
Figuur 4:   oorsprong van de dossiers m.b.t. de dienst 

door wie ze werden doorverwezen. 
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20.  art. 52/2 §2 van de wet van 15/12/1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 

21.  art.74/5 §4 van de wet van 15/12/1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen en art.74/5 §3 van dezelfde wet 
die bepaalt dat de duur van de vasthouding 
in een welbepaalde aan de grens gelegen 
plaats mag de duur van twee maanden niet 
te boven mag gaan en dat de duur van de 
vasthouding wordt van rechtswege opgeschort 
gedurende de aangewende termijn om een 
verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor 
vreemdelingenbetwistingen 

22.  Bijlage 9 van de conventie van chicago, 
hoofdstuk 5 hernomen in art. 74/4 van de wet 
van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 

23.  BcHv, verslag van de vergadering van 11 januari 
2011.

Het parcours van een vluchteling

24.  volgens het verdrag van genève (1951), art.1, 
"de term  "vluchteling" geldt voor 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". 
deze definitie werd hernomen in het art. 48/3 
en het art. 48/4 van de wet van 15/12/1980 
betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 

25.  Bijlage 9 van het verdrag van chicago, hoofdstuk 
5 opgenomen in art. 74/4 van de wet van 
15/12/1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 

grondgebied in een "open" opvangcentrum 

en werden niet langer vastgehouden. 

als asielzoekers eerst al in een ander 

europees land asiel hebben aangevraagd, 

bepaalt de dublin-verorderning dat ze 

moeten worden teruggestuurd naar dat 

land. dit land wordt immers verantwoordelijk 

geacht voor de asielaanvraag.

land van oorsprong op zich nemen (zoals 

bepaald in de wetgeving22). Het is dus in 

het belang van de Belgische overheid en 

de inspectiedienst van de grenzen van de 

dvZ om de asielaanvraag zo snel mogelijk 

te behandelen. ook voor de vluchteling 

is een snelle asielprocedure aangewezen, 

maar onze ervaringen toonden aan dat 

de huidige termijn te kort is om alle 

nodige documenten te verzamelen.  

Het is echter ook mogelijk dat de 

asielzoekers uitzonderlijk worden vrijgelaten 

voordat er een beslissing is genomen over 

hun asielaanvraag, bijvoorbeeld omwille 

van medische redenen (bijv. een vrouw 

op het einde van haar zwangerschap). 

We hebben ook opgemerkt dat twee 

ivoriaanse asielzoekers die in april 2011 op 

de luchthaven van Zaventem aankwamen al 

vrijgelaten werden nog voor er een beslissing 

genomen was door het cgvs. deze 

invrijheidstellingen werden uitzonderlijk 

toegestaan door een interne afspraak 

binnen het cgvs om geen overhaaste 

beslissing te nemen over de asielaanvragen 

van ivorianen. door die beslissing werden 

de aanvragen tijdelijk "bevroren"23 in 

afwachting van de evoluties in ivoorkust. 

deze personen kregen dus toegang tot het 

van dvZ20. deze periode blijkt dikwijls 

te kort voor zij die nog documenten 

moeten verzamelen om hun verhaal te 

kunnen staven. merk op dat asielzoekers 

die een asielaanvraag indienen nadat 

ze al toegang hebben gekregen tot het 

Belgische grondgebied een wachttijd 

doorlopen van gemiddeld 4 maanden tot 

3 jaar in afwachting van de beslissing. 

als de asielzoekers die werden aangehouden 

aan de grens twee maanden na hun 

asielaanvraag nog geen antwoord hebben 

gekregen van het cgvs, moeten ze 

toegang krijgen tot het grondgebied –dit is 

in dit geval hun invrijheidstelling–21. deze 

asielzoekers zijn echter minder gemakkelijk 

bereikbaar als hun asielaanvraag geweigerd 

wordt. als ze de internationale transitzone 

van de luchthaven verlaten hebben, zal 

de luchtvaartmaatschappij bovendien niet 

langer verantwoordelijk gesteld worden 

voor de terugkeer en de aankomst van deze 

personen als ze illegaal op het Belgische 

grondgebied verblijven. als de asielzoeker 

zich echter nog altijd in de internationale 

transitzone bevindt op de dag van de 

weigering van de asielaanvraag, moet 

de luchtvaartmaatschappij die hem/haar 

vervoerd heeft wel het transport naar het 

2 illegale aankomst van een persoon. indien 

de normale procedure wordt toegepast in 

de transitzone (en als de asielzoeker dus 

niet wordt toegelaten op het grondgebied), 

staat de luchtvaartmaatschappij in voor de 

repatriëring van de personen naar het land 

vanuit waar ze met het vliegtuig naar België 

kwamen of een ander land waar ze de 

toegang toe hebben25. er is dus geen enkele 

garantie dat die persoon met zekerheid 

zal teruggestuurd worden naar het land 

van oorsprong. deze maatregel leidt 

uiteraard tot grote problemen aangezien 

de asielzoekers vaak terechtkomen in een 

_
EEn nEgatiEf antwoord: 
dE uitwijzing 

indien ook de Rvv de asielaanvraag weigert, 

wordt de vluchteling definitief uitgewezen. 

er wordt hem/haar een dag voorgesteld 

waarop het vertrek moet plaatsvinden. op 

die dag zal de persoon door de chauffeurs 

van tc127 naar de luchthavenpolitie 

gebracht worden. de politieagenten zullen 

hem vragen of hij wil terugkeren met de 

voorziene vlucht. als de betrokkene dit 

aanvaardt, zal hij naar het vliegtuig gebracht 

worden en alleen naar zijn thuisland reizen. 

in geval van protest zullen de chauffeurs van 

het centrum tc127 hem naar een ander 

gesloten centrum brengen (afhankelijk van 

de beschikbaarheid naar Brugge of het 

repatriëringcentrum 127 bis). later zal dan 

een tweede poging worden ondernomen, 

maar in dit geval zal de asielzoeker 

gedwongen worden om mee te gaan.

Het verdrag van chicago bepaalt de plaats 

van uitwijzing. dit is het grondgebied 

waarop de desbetreffende asielzoeker aan 

boord van het vliegtuig is gegaan. op die 

manier wordt de luchtvaartmaatschappij 

die de geldigheid van de documenten moet 

controleren verantwoordelijk geacht voor de 

___ 
De beslissing: uitwijzing 
of onmiddellijke 
invrijheidstelling 

Het cgvs onderzoekt de asielaanvraag. 

op basis van de criteria van het verdrag 

van genève24 en de definitie van subsidiaire 

bescherming wordt onderzocht of de 

persoon al dan niet recht heeft op een 

beschermingsstatuut. indien een statuut 

wordt geweigerd kan de asielzoeker 

beroep aantekenen bij de Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen (Rvv). deze 

beroepsprocedure verlengt de duur van 

het verblijf in de gesloten of bewaakte 

opvangstructuur. de beslissing van de 

Rvv geldt als het definitieve antwoord 

op de asielaanvraag en bepaalt of de 

asielzoeker onmiddellijk het land moet 

verlaten of mag blijven. Het beroep in 

cassatie bij de Raad van state is niet 

opschortend voor de asielzoeker.
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29.  art. 48/4 van de wet van 15/12/1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

30.  Kwalificatierichtlijn 2004/83/eg.

paspoort van zijn/haar thuisland terug te 

geven aan het cgvs, tenminste als hij dat 

nog bezit. in ruil hiervoor zal het cvgs een 

geboortecertificaat, een identiteitscertificaat 

en een officieel attest van erkend 

vluchteling verstrekken. de erkend 

vluchteling heeft deze drie documenten 

nodig om zijn definitieve Belgische 

identiteitsdocumenten te verkrijgen.  

"Toen ik de grens overstak, dacht 
ik dat ik een nieuw leven begon, 
want het leven in mijn thuisland 
was als de dood. Op eender welk 
moment, op eender welke plaats en 
door eender wie kon ik opgepakt 
worden en verdwijnen. Het was wel 
heel moeilijk om de grens over te 
steken en ik was doodsbang telkens 

de criteria van het verdrag van genève van 

195127 voldoen en die kunnen aantonen dat 

ze een gegronde vrees hebben op vervolging 

in hun land van oorsprong op basis van hun 

ras, geloof, nationaliteit, voorkeur voor een 

sociale groep of politieke overtuiging. Het 

betreft dus een angst tot vervolging doordat 

de asielzoeker niet wordt beschermd door 

zijn/haar eigen overheid. België staat toe 

dat erkende vluchtelingen hier gedurende 

onbepaalde tijd mogen verblijven. de 

erkende vluchteling heeft recht op: een 

reisdocument ("blauw paspoort"), sociale 

bijstand van het ocmW (de "integratie-

uitkering"), werk, toegang tot de mutualiteit  

(en tot het "Bim-statuut"28), kinderbijslag 

en gezinshereniging. Het gaat dus om een 

beschermend en omvattend statuut. 

omdat erkende vluchtelingen vrezen dat 

ze vervolgd zullen worden in hun land van 

oorsprong, is het in principe verboden terug 

te keren en contact te hebben met hun 

overheid of vertegenwoordigers (met name 

de ambassades). daarom wordt het cgvs 

verantwoordelijk geacht om hen nieuwe 

identiteitsdocumenten te verschaffen (zelfs 

indien ze erkend vluchteling werden door 

het toedoen van de Rvv). de vluchteling 

zal namelijk gevraagd worden om het 

land dat ze niet kennen. We zien regelmatig 

dat mensen die afkomstig zijn uit het 

midden-oosten (bijv. iran en afghanistan) 

en azië worden gerepatrieerd naar turkije, 

wat een veel voorkomend transitland 

blijkt te zijn. artikel 3 van het europese 

verdrag van de Rechten voor de mens 

verbiedt nochtans alle repatriëringen naar 

een derde land waarvan men vermoedt 

dat de persoon er mensonwaardig 

behandeld zal worden. asielzoekers die 

werden geweigerd aan de grens hebben 

geen recht hebben op een programma 

van vrijwillige terugkeer aangezien ze niet 

legaal op het grondgebied verblijven. 

_
dE twEE "positiEvE" bEslissingEn

in België en in verschillende andere 

europese landen26 kan de asielaanvraag 

leiden tot twee verschillende statuten, 

namelijk het statuut van erkend vluchteling 

of het subsidiair beschermingsstatuut.  

Erkend vluchteling

de Belgische overheid verleent het erkende 

vluchtelingenstatuut aan personen die aan 

persoon het recht om hier permanent 

te blijven. anders dan bij de erkende 

vluchtelingen, voor wie het cgvs bevoegd 

is, is het dus de verantwoordelijkheid 

van dvZ om de identiteit van de 

beschermde personen te bepalen.  

subsidiair beschermden hebben recht 

op sociale bijstand van het ocmW 

("gelijkaardig aan de integratie-uitkering"), 

werk (via een arbeidskaart "c"), een 

tegemoetkoming van de mutualiteit (het 

"Bim-statuut") en gezinshereniging. Ze 

hebben echter geen recht op kinderbijslag 

gedurende de eerste vijf jaar van hun verblijf 

(maar kunnen wel een equivalent vragen aan 

het ocmW), noch op reisdocumenten daar 

ze nog gedeeltelijk onder de bescherming 

van hun land van herkomst blijven. dit 

element is vaak zeer belangrijk voor de 

"erkenningen aan de grens" van wie het 

reispaspoort vaak "verdwenen" blijkt te zijn. 

We bespreken dit later nog verder in detail. 

Het is mogelijk om beroep aan te tekenen 

gewapend conflict] en die zich niet onder 

de bescherming van dat land kan of, 

wegens dat risico, wil stellen"29. dit statuut 

bestaat sinds 2006 in België. Het ontstond 

door een europese richtlijn30 en op vraag 

van de sociale en niet-gouvernementele 

organisaties. Zij benadrukten het belang van 

een statuut voor personen die gevlucht zijn 

uit oorlogszones en daarom bij repatriëring 

gevaar zouden lopen. deze asielzoekers 

voldoen strikt genomen niet aan de criteria 

van het verdrag van genève, maar leefden 

wel in onveiligheid. om de situatie in hun 

land van oorsprong zo goed mogelijk 

in te schatten, wordt er op regelmatige 

basis nagegaan welke regio’s onderhevig 

zijn aan deze wetgeving (vooral voor het 

criterium van "willekeurig geweld"). 

Het subsidiair beschermingsstatuut 

wordt verleend door het cgvs of door 

de Rvv en geeft asielzoekers het recht 

om gedurende één jaar in ons land te 

verblijven. dvZ herbekijkt de situatie in het 

land van oorsprong en bepaalt op basis 

van de aanbevelingen van het cgvs of dit 

verblijfsrecht al dan niet opnieuw verlengd 

wordt. na 5 jaar van ononderbroken verblijf 

(sinds de datum van de asielaanvraag), 

verkrijgt de subsidiair beschermde 

ik een soldaat of politieagent zag. 
Het deed me denken aan al die 
martelingen die ik heb ondergaan 
en hoe ze me hebben doen lijden." 

Célestin, 22 jaar, Congolees 
(RDC) erkende vluchteling.

in 2010 kregen in België 2107 asielzoekers 

het statuut van erkend vluchteling (of 10,7% 

van het totale aantal beslissingen in 2010). 

die vluchtelingen kwamen voornamelijk uit 

equatoriaal-guinea, irak en afghanistan.  

Subsidiaire bescherming

Het subsidiair beschermingsstatuut wordt 

verleend aan asielzoekers die niet het 

gevaar lopen om persoonlijk vervolgd te 

worden volgens de criteria van het verdrag 

van genève (en daarom het statuut van 

erkend vluchteling geweigerd werden), maar 

"ten aanzien van wie er zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat, 

wanneer hij naar zijn land van herkomst 

[…] terugkeert, een reëel risico zou lopen 

op ernstige schade [doodsstraf, foltering, 

onmenselijke of vernederende behandeling, 

ernstige bedreiging van zijn leven als 

gevolg van willekeurig geweld in het geval 

van een internationaal of binnenlands 

26.  in de europese landen die de Richtlijn 2004/83/
eg toepassen.

27.  opgenomen in de artikels 48/3, 48/4, 48/5 van de 
wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 

28.  Het Bim-statuut (verhoogde tegemoetkoming 
voor ziekteverzekering, voorheen het "vipo" 
statuut) geeft recht op een hogere terugbetaling 
voor gezondheidszorgen.
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enkel specifiek opvangcentrum voorzien. 

sommigen kunnen gebruik maken van de 

bijstand van het ocmW, maar daarvoor 

hebben ze eerst een verblijfplaats nodig. 

Ze bevinden zich bijgevolg in een soort 

leegte, niet zozeer op juridisch, maar 

wel op praktisch vlak met betrekking 

tot de toegang tot hun rechten. 

in het beste geval kunnen deze personen 

zich aanmelden bij de dienst dispatching van 

Fedasil en krijgen ze een plaats toegekend 

in een "open" centrum gedurende één 

of twee maanden. door de opvangcrisis 

in België (2008)34 gebeurde het evenwel 

slechts zelden dat de personen die wij 

opvolgden effectief toegang tot deze 

centra kregen. Fedasil is bovendien niet 

wettelijk verplicht om die personen op te 

vangen, omdat ze al kunnen genieten van 

een erkend beschermingsstatuut. soms 

kunnen de mensen met een internationaal 

beschermingsstatuut ook beroep doen op 

kennissen die al in België wonen, maar 

dit is in de praktijk niet altijd evident. 

in bepaalde gevallen worden de mensen 

naar een hotel gebracht, in de hoop 

dat ze de kosten zelf kunnen betalen. 

Het gebeurt echter vaak dat ze al na de 

eerste of tweede nacht het hotel moeten 

verlaten doordat ze over onvoldoende 

geld beschikken. meestal komen ze dan 

op straat terecht (treinstations, bruggen…) 

of in nachtopvangcentra voor daklozen. 

dergelijke centra (zoals samu social in 

Brussel) bieden daklozen een slaapplaats 

aan. de organisatie verschilt naargelang de 

centra, maar meestal zijn ze open van 20u. 

tot 8u. ’s ochtends en bieden ze een warme 

maaltijd en basisfaciliteiten aan. overdag is 

het centrum echter vaak gesloten voor het 

publiek (voor het poetsen van de ruimtes, 

organisatie, enz.). in de winterperiode is 

er door de grote vraag aan een warme 

slaapplaats vaak een lotingsysteem om de 

beschikbare bedden zo eerlijk mogelijk te 

kunnen verdelen. Het is dus niet zeker dat 

Het parcours van een vluchtelingHet parcours van een vluchteling

en de situatie van de vluchteling. deze 

revisie kan leiden tot een weigering van 

het erkende vluchtelingenstatuut, het 

subsidiair beschermingsstatuut of van 

beide statuten. dit risico speelt uiteraard 

een belangrijke rol in de beslissing 

om geen beroep aan te tekenen. 

in 2010 hebben 710 asielzoekers het 

subsidiair beschermingsstatuut verkregen 

(of 3,6% van alle genomen beslissingen 

in 2010). deze asielzoekers kwamen 

voornamelijk uit irak en afghanistan.

"In Gaza was het niet meer 
mogelijk om basisvoeding te 
vinden, er was helemaal niets. Het 
was oorlog. De situatie was daar 
verschrikkelijk en gewelddadig. 
Ik kon daar niet meer leven." 

Yassir, 25 ans, 25 jaar, Palestijn die 
subsidiaire bescherming kreeg.

In de twee gevallen:  

onmiddellijke invrijheidstelling

Waneer één van de twee statuten 

verleend wordt, krijgt de asielzoeker een 

verblijfsrecht en moet hij onmiddellijk in 

vrijheid gesteld worden. concreet gaat dit 

bij de Rvv tegen de beslissing van het cgvs 

om zo het statuut van erkend vluchteling 

in plaats van subsidiaire bescherming te 

krijgen. uit onze ervaring blijkt echter dat 

deze mogelijkheid tot beroep bijna nooit ter 

sprake wordt gebracht door werknemers 

in de centra. Bovendien is de tijdsduur om 

een dergelijk beroep te kunnen aantekenen 

dikwijls sterk ingekort door de versnelde 

grensprocedures. voor deze procedure 

is een periode van 15 dagen voorzien (in 

vergelijking met de beroepstermijn van 

30 dagen bij normale asielprocedures). 

We moeten ook opmerken dat enkele 

personen die wij hebben opgevolgd 

onterecht het statuut van erkend vluchteling 

geweigerd werden (wegens gebrek 

aan tijd om de nodige documenten te 

verzamelen, onvoldoende informatie en 

juridische voorbereiding voorafgaand 

aan het interview, geen advocaat tijdens 

het verhoor, onbegrip, twijfels over de 

bekwaamheid van de tolk, enz.). toch 

tekende niemand van hen een beroep aan 

doordat ze ontmoedigd waren door de 

ingewikkelde procedure en de stress die 

de wachttermijn met zich meebrengt. een 

beroep impliceert bovendien dat er een 

totale herziening is van de documenten 

3
31.  dit gebeurt bijna nooit. 

32.  art. 51/4 van de wet 15/12/1980 betreffende 
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

33.  Het Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers. 

34.  tussen oktober 2009 en maart 2010, kregen 
meer dan 2000 personen geen opvangplaats door 
Fedasil en kwamen ze bijgevolg op straat terecht. 
("de gezichten van de opvangcrisis",  ciRe/
vluchtelingenwerk vlaanderen, 2010)

op hun identiteitsbewijs (indien zij dit 

bezitten) wordt beschreven). daarnaast 

krijgen ze ook een kopie van de fax 

waarin de beslissing van het cgvs of van 

de Rvv wordt toegelicht. dit document 

bevat hun identiteit, die bepaald werd 

door het cgvs of de Rvv. soms gaat 

het hier om een naamswijziging, zoals 

we later zullen bespreken. indien de 

Raad van state in de 30 dagen na de 

beslissing geen beroep aantekent bij de 

Rvv31, wordt de beslissing definitief.  

de "bijlage 25" wordt door de grenspolitie 

meestal in het nederlands opgesteld. de 

taal van de asielprocedure (en dus ook 

van de beslissing) wordt bepaald door 

dvZ, behalve wanneer de asielzoeker er 

expliciet om vraagt om zich in het Frans 

of in het nederlands uit te drukken en 

als hij de hulp van een tolk inroept32. 

na de invrijheidstelling moeten de personen 

met een erkend statuut op zoek gaan naar 

huisvesting. dvZ (die gezorgd heeft voor 

hun "onthaal" tijdens de procedure) is in 

principe niet langer verantwoordelijk, noch 

Fedasil33 (die verantwoordelijk was voor het 

onthaal van asielzoekers na hun aankomst 

in België). er is vanaf dat moment dus geen 

als volgt: de beslissingen van het cgvs of 

de Rvv worden per fax naar tc127 of de 

"terugkeerwoningen van dvZ" gestuurd 

op dezelfde dag waarop de beslissing 

genomen werd. de beslissing wordt dus 

onmiddellijk doorgegeven aan de sociale 

dienst van de betrokkene die na enkele 

administratieve formaliteiten (ophalen van 

de documenten bij de luchthavenpolitie, 

het plaatsen van een handtekening en 

de datum van invrijheidstelling op de 

"bijlage 25" door een personeelslid en 

het ophalen van het medische dossier) 

meteen in vrijheid gesteld moet worden. 

de persoon ontvangt een treinticket – 

enkele reis – voor een Belgisch station 

naar keuze, waar dan het gecompliceerde 

integratieparcours vol hindernissen begint.

___ 
Transitperiode
op het moment van hun invrijheidstelling 

bezitten de personen met een 

beschermingsstatuut de "bijlage 25" 

(opgesteld door de politie op de dag van 

hun asielaanvraag en waarin de verklaarde 

identiteit of de identiteit genoteerd 
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35.  art. 2§5 van de wet van 2/04/1965 betreffende 
het ten laste nemen van de steun door de 
openbare centra voor maatschappelijk Welzijn. 

36.  mail van de verantwoordelijke van de sociale 
dienst van het ocmW in Zulte aan één van de 
coaches op 27 juni 2011.

de terugkeerwoningen".36 Het ocmW van 

steenokkerzeel weigerde bovendien de 

medische kosten te vergoeden van iemand 

die enkele dagen na het verlaten van het 

tc127 gehospitaliseerd werd en beweerde 

dat Fedasil hiervoor verantwoordelijk was. 

We willen benadrukken dat vluchtelingen 

met internationale bescherming op basis 

van de inschrijving in het ocmW van hun 

nieuwe woonplaats (met domicilieadres) 

toegang moeten kunnen krijgen tot het 

ocmW van hun transitverblijfplaats. dit 

is echter een ingewikkelde procedure en 

vergt ook enige kennis van de wetgeving. 

als de erkende vluchtelingen en subsidiair 

beschermden bovendien bij kennissen 

intrekken die zelf ook worden geholpen 

door het ocmW, zal de financiële bijstand 

van die kennissen verlaagd worden tot 

het inkomen van de nieuwe huisgenoot 

aangezien ze samenwonen. deze maatregel 

bestraft dus eigenlijk de mensen die 

het ocmW. Hoewel ze bij hun aankomst 

ingeschreven worden in het wachtregister 

van de gemeente van het gesloten centrum 

of de terugkeerwoning van dvZ, is het 

moeilijk om een beroep te doen op bijstand 

van het daar bevoegde ocmW aangezien 

ze feitelijk ergens anders wonen. nochtans 

mag het ocmW van de gemeente waar ze 

werden ingeschreven in het wachtregister 

wettelijk gezien wel sociale en medische 

bijstand verlenen gedurende de 30 dagen 

volgend op de beslissing (aangezien de 

asielprocedure in principe nog loopt)35.  

in realiteit blijkt het echter heel moeilijk om 

gebruik te maken van dit recht. de meeste 

mensen wonen na hun vrijlating niet meer in 

de gemeente waar ze tijdens hun procedure 

verbleven en het ocmW verwijst hen dan 

ook vaak door naar andere diensten (bijv. 

Fedasil en dvZ). We ontvingen regelmatig 

ontwijkende antwoorden op vragen over 

de medische kosten in de transitperiode. 

verschillende instanties probeerden zich te 

ontdoen van hun verantwoordelijkheid. Het 

ocmW van Zulte (waar zich vijf woningen 

van dvZ bevinden), antwoordde ons 

"dat men (dvZ) altijd had gezegd dat ze 

geen enkele verantwoordelijkheid zouden 

moeten opnemen voor de bewoners van 

de erkende vluchtelingen uit de gesloten 

opvangstructuren gedurende een bepaalde 

periode iedere avond daar kunnen verblijven. 

Bovendien moet men zich ook afvragen 

of dergelijke noodopvang geschikt is voor 

vluchtelingen die doorgaans kwetsbaar zijn 

en bescherming nodig hebben. daklozen 

behoren vaak tot een meer marginaal milieu 

en tot verschillende kwetsbare groepen 

(met psychologische en sociale problemen, 

alcohol- of drugverslavingen enz.).

"Het belangrijkste was dat we een 
plaats hadden waar we konden 
wonen. In het transitcentrum was dat 
niet mogelijk, en in een opvangtehuis 
voor daklozen met dronken en zieke 
mensen en zo was het heel moeilijk. 
Ik wou enkel een woonplaats voor 
mezelf. Ik was 6 maanden zwanger 
toen ik de luchthaven verliet." 

Juliette, 29 jaar, erkende 
vluchtelinge uit Congo.

We stellen dus vast dat gedurende deze 

"transitperiode" financiële steun en 

medische zorg een groot probleem vormen. 

Zolang de vluchtelingen geen domicilieadres 

hebben, kunnen ze zich niet inschrijven 

in de gemeente of toegang krijgen tot 

huurcontract en zelfstandig een aanvraag 

indienen die na een bezoek aan de woning 

door een sociaal assistent zal behandeld 

worden. de wachttermijn voor dit bezoek 

is meestal één week tot één maand, 

afhankelijk van het ocmW-kantoor. in de 

meerderheid van de ocmW’s wil men enkel 

de huurwaarborg op een geblokkeerde 

bankrekening storten. in de praktijk eist de 

meerderheid van de huiseigenaars echter 

een waarborg in contant geld (ook al is dit 

niet wettelijk), wat vaak geweigerd wordt 

door het ocmW. onze ervaring toont aan 

dat (in de regio’s waar wij actief waren) 

enkel het ocmW van luik toegestemd 

heeft om waarborgen in contant geld te 

verlenen, wat een grote hulp bleek te zijn in 

de zoektocht naar een woning. daarbij komt 

ook het probleem van de eerste huur. Bij het 

ondertekenen van het huurcontract wordt 

de huurder dikwijls gevraagd om de eerste 

maand huur te betalen vóór hij de sleutels 

van de gehuurde woning krijgt. echter, 

na het indienen van een aanvraag voor 

financiële bijstand bij het ocmW, duurt het 

minimum één maand (wettelijke termijn)37 

voor men de financiële steun effectief 

waarin de uitspraak van de asielaanvraag 

beschreven is. Bovendien krijgen zij op 

dat moment meestal nog geen bijstand 

van het ocmW en moeten ze toch de 

huurwaarborg kunnen betalen. deze 

zoektocht is een grote uitdaging en niet 

in het minst in België, waar er een echte 

huisvestingscrisis is en de huiseigenaars 

door vooroordelen of negatieve ervaringen 

steeds meer wantrouwig en selectief zijn in 

de keuze van hun huurders. veel eigenaars 

willen eerst een betalingsbewijs van de 

reeds betaalde huur(waarborg) of weigeren 

resoluut hun woning te verhuren aan 

mensen die bijstand van het ocmW krijgen.

"Het probleem is dat wanneer je 
een appartement gevonden hebt, de 
eigenaars weigeren het appartement 
te verhuren als ze weten dat je 
wordt geholpen door het OCMW." 

Mariam, 28 jaar, erkende vluchtelinge 
uit Equatoriaal-Guinea.

Wat betreft de huurwaarborg, kunnen 

de personen die hun statuut verkregen 

hebben aan de grens een lening aanvragen 

aan het ocmW van de gemeente waar 

de woning zich bevindt. om dit te kunnen 

doen, moeten ze in het bezit zijn van een 

zich solidair opstellen met anderen.

na hun invrijheidstelling zijn personen 

met een internationaal erkend statuut 

dus aan hun lot overgelaten, zonder 

referentiepunt, sociale of medische 

opvolging. toch is deze eerste transitperiode 

het goede moment om hen bewust te 

maken van hun rechten en om te zorgen 

dat ze toegang krijgen tot de effectieve 

bescherming die hen is toegewezen. 

momenteel moeten zij echter de nodige 

vindingrijkheid aan de dag leggen om te 

voorzien in hun basisbehoeften (onderdak, 

voeding, enz.). Ze worden daarnaast 

geconfronteerd met één van de grootste 

moeilijkheden: het vinden van een woning. 

___ 
Het zoeken naar een woning 
om een geschikte woning te vinden 

moeten erkende vluchtelingen en personen 

met subsidiaire bescherming de eigenaar 

overtuigen zijn woning te verhuren ook 

al spreken ze meestal geen Frans of 

nederlands. daarnaast hebben ze als enig 

identiteitsbewijs een "bijlage 25" en een fax 

4

37. art. 58 van de wet van 8/07/1976.
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diensten die actief mee helpen zoeken 

naar beschikbare woningen zijn beperkt 

en de mensen die hun asielprocedure 

aan de grens hebben moeten doorlopen 

worden meestal aan hun lot overgelaten.

___ 
Een woning: een adres
nieuwe inwoners hebben het recht 

om zich in om het even welke stad te 

vestigen, alsook in de taalregio van hun 

keuze. uiteraard hebben enkele steden en 

gemeentes een grotere aantrekkingskracht, 

omdat de woningen er minder duur zijn 

of de huisbazen sneller immigranten 

aanvaarden. antwerpen en luik zijn enkele 

voorbeelden van zulke steden die vandaag 

de stempel van multiculturele samenleving 

toegekend krijgen. andere gemeentes 

trekken slechts een beperkt aantal 

immigranten aan door de hoge huurprijzen 

of de heel strikte criteria waaraan de 

potentiële huurders moeten voldoen. 

Bij het kiezen van de stad waarin men zich 

voor het eerst definitief wil vestigen, zijn 

bepaalde criteria dus prioritair, zoals de 

mensen die tijdens hun procedure in 

gesloten centra verblijven hebben deze 

voordelen en mogelijkheden echter niet.

in verschillende steden bestaan er wel 

sociale immobiliënkantoren die ervoor 

zorgen dat mensen met lage inkomens 

woningen kunnen huren aan een lagere 

huurprijs. deze woningen zijn in de 

praktijk echter moeilijk toegankelijk voor 

onze doelgroepen aangezien er enerzijds 

zeer lange wachtlijsten bestaan (vaak van 

meerdere jaren) en anderzijds omdat men 

aan heel wat voorwaarden moet voldoen 

om een aanvraag te kunnen indienen (in 

het bijzonder in het bezit zijn van een 

identiteitskaart en een verblijfsvergunning). 

er bestaat overigens geen databank die 

alle beschikbare sociale woningen in de 

verschillende steden en gemeenten in het 

land verzamelt of een overzicht geeft van 

de bestaande wachtlijsten. een dergelijke 

lijst zou de toegang tot een sociale woning 

nochtans aanzienlijk vereenvoudigen. 

Het vinden van een woning is dus een waar 

hindernissenparcours, of de mensen nu 

in een open centrum verblijven of vanuit 

het gesloten centrum na erkenning op 

straat zijn terechtgekomen. de sociale 

ontvangt. Het is wel mogelijk om reeds 

beperkte tegemoetkomingen te krijgen, 

maar die zijn onvoldoende om de eerste 

maand huur te kunnen betalen. de huurder 

moet zich dus weten te redden, hetzij door 

de verhuurder te overtuigen om pas een 

maand later de huur te betalen, ofwel door 

zelf aan financiële middelen te geraken. 

merk op dat de asielzoekers die tijdens 

hun procedure in een open centrum 

verblijven, gebruik kunnen maken van hulp 

(of toch een minimum aan voorzieningen) 

om een woning te zoeken. nadat hun 

asielaanvraag goedgekeurd is, hebben ze 

twee maanden de tijd om een woning te 

zoeken. normaalgezien wordt er bijstand 

voorzien vanuit het opvangcentrum en 

krijgen ze toegang tot een internet- en 

telefoonaansluiting. dikwijls krijgen ze 

ook tickets voor het openbaar vervoer 

om appartementen te kunnen zoeken 

of bezichtigen. de personen die tijdens 

hun procedure in open centra verbleven 

hebben, kunnen dus van enkele voordelen 

genieten. Ze kunnen reeds een sociaal 

netwerk uitbouwen of contacten leggen 

met de Belgische maatschappij. Ze 

hebben bovendien ook vaak de kans om 

taalcursussen te volgen in het centrum. 

5

Ze krijgen dan een document waarin hun 

aanvraag bevestigd wordt, het zogenaamde 

"model 2-formulier". deze procedure 

is normaalgezien kosteloos,  maar in de 

praktijk vragen enkele gemeentes tot  

7 euro voor het bezorgen van dit document.

Het gemeentebestuur stuurt de aanvraag 

door naar de lokale politiedienst zodat 

zij een woonstcontrole kunnen uitvoeren 

om na te gaan of de persoon effectief op 

het vermelde adres woont. de nieuwe 

inwoner zal gevraagd worden om zijn 

naam en voornaam duidelijk leesbaar 

op de bel te schrijven. indien dit niet 

gebeurt, kan de wijkagent, in geval 

van afwezigheid, een negatief advies 

opmaken. als niet bewezen wordt dat 

de persoon daar effectief verblijft, kan de 

registratie in het vreemdelingenregister 

van de gemeente geweigerd worden. 

Wettelijk gezien moet dit politieonderzoek 

plaatsvinden binnen de 8 werkdagen 

Het vinden van een woning, en dus een 

officieel adres, geeft de nieuwe burgers 

effectief  toegang tot hun rechten en maakt 

een einde aan een stresserende en onzekere 

periode gedurende dewelke ze gedwongen 

werden te leven in zeer moeilijke en 

onstabiele omstandigheden en dikwijls in 

een groot gebrek aan privacy. dankzij hun 

nieuwe "thuis" kunnen ze echt van start 

gaan met hun "integratieparcours" en lokale 

verankering in de maatschappij. 

___ 
Inschrijving in de gemeente: 
adreswijziging38

eens ze over een huurovereenkomst en 

de voorlopige identiteitsdocumenten 

(de "bijlage 25" en de fax) beschikken, 

kunnen  de personen met een erkend 

beschermingsstatuut starten met de 

procedure om een verblijfsvergunning te 

verkrijgen. deze verblijfsvergunning is voor 

erkende vluchtelingen een identiteitskaart 

die geldig is gedurende 5 jaar, of gedurende 

1 jaar voor subsidiair beschermden. 

Hiervoor moeten ze zich aanmelden bij de 

gemeente en een adreswijziging aanvragen. 

huurprijs van de woning, de aanwezigheid 

van mensen die uit hetzelfde land afkomstig 

zijn, alsook de voorkeur voor een bepaalde 

taal. de zoektocht naar een woning 

voor grotere families wordt echter vooral 

bepaald door de mogelijkheden of eerder 

toevallige kansen op de markt, aangezien 

het sowieso al heel moeilijk is om voor 

hen een geschikte woning te vinden. 

onderstaande tabel geeft weer in welk 

gewest de mensen die wij hebben opgevolgd 

wonen en dit op basis van de nationaliteit. 

_______
Figuur 5:   aantal dossiers per nationaliteit en regio
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38.  Zie ook "vluchtschrift" juli – december 2010 
over dit onderwerp, dossier: de inschrijvingen 
van vreemdelingen in de gemeente: een 
praktische handleiding indien het misloopt. 
(http://www.caritas-int.be/fileadmin/pdf/
vluchtschrift/vluchtschrift_jun-dec_2010.pdf)  
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na de aanvraag tot adreswijziging39. Het 

duurt meestal één week tot (maximum) 

één maand voor de wijkagent langskomt, 

afhankelijk van de specifieke steden of 

wijken waar de personen woonachtig 

zijn. als de nieuwe inwoner afwezig is, 

zal de wijkagent terugkomen op een 

ander tijdstip op een andere dag of een 

uitnodiging achterlaten waarin de inwoner 

verzocht wordt zich aan te melden op 

het politiecommissariaat, afhankelijk van 

de stad waar de woning zich bevindt. 

de woonstcontrole is een routinecontrole. 

er wordt in principe enkel verwacht dat 

de persoon in de woning woont en dit 

kan bewijzen (d.m.v. de aanwezigheid van 

persoonlijke voorwerpen, basismeubilair, 

enz.). merk op dat in België de meerderheid 

van de verhuurde woningen niet 

gemeubileerd is. Het is daarom voorzien 

in de wetgeving dat mensen die erkend 

zijn als vluchteling of subsidiair beschermd 

zijn en een centrum verlaten hebben, 

gebruik moeten kunnen maken van een 

"installatiepremie", wat het equivalent is 

van één maand integratie-uitkering (aan 

gezinstarief)40. dit bedrag wordt berekend 

per gezin of per volwassene, onafhankelijk 

van het aantal kinderen (het is dus hetzelfde 
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begeven. in bepaalde steden, vooral 

in antwerpen en luik, maken ze een 

onderscheid tussen erkende vluchtelingen 

(lang verblijf) en personen die hier tijdelijk 

verblijven (subsidiaire bescherming). in 

het begin is het dus niet altijd gemakkelijk 

voor vluchtelingen en subsidiair erkenden 

om de bevoegde dienst te vinden waar 

ze met hun vragen terechtkunnen.  

bedrag voor een alleenstaande persoon 

als voor een moeder met 6 kinderen). We 

willen ook aanstippen dat, wettelijk gezien, 

erkende vluchtelingen recht hebben op één 

installatiepremie per meerderjarig persoon, 

terwijl voor subsidiair beschermden deze 

premie per gezin uitgereikt wordt41.  

Het gebeurt echter zelden dat een erkend 

vluchtelingenpaar toegang heeft tot twee 

aparte installatiepremies. deze eenmalige 

bijstand, die enkel voorzien is voor 

installatiekosten (aankoop van meubels), kan 

worden aangevraagd bij het ocmW op het 

moment van de eerste aanmelding, maar 

is niet meteen beschikbaar (vaak pas na 

minimum één maand). daarom moeten veel 

mensen in de beginperiode met een aantal 

basismiddelen in hun woning "kamperen", 

in afwachting van de bijstand die voorzien is 

in de wetgeving. eens het woonstonderzoek 

is voltooid door een wijkagent, zal een 

bevestigingsrapport naar de gemeente 

worden opgestuurd. na de registratie van 

het nieuwe woonstadres worden de 

verblijfsdocumenten aangemaakt.  

voor de verschillende administratieve 

stappen moeten de erkende vluchtelingen 

of subsidiair beschermden zich meestal 

naar de dienst vreemdelingenzaken 

42.  de organisatie van het ocmW is verschillend 
afhankelijk van de steden. in de grote steden 
worden de kantoren van het ocmW verdeeld 
in verschillende antennes naargelang de regio 
en/of volgens de leeftijd van de begunstigden 
("ocmW-jongere"). merk op dat één antenne 
in luik (le service d’accueil des demandeurs 
d’asile-sada) speciaal gecreëerd werd voor 
asielzoekers en mensen met een tijdelijk 
verblijf (zoals subsidiaire bescherming) 
onafhankelijk van de regio waarin ze wonen. 

43. art. 58 van de wet van 8/07/1976.

44. art. 1 van de wet van 2/04/1965. 

45. art. 2 van de wet van 2/04/1965.

volgend op de beslissing van het cgvs 

(of van de Rvv). door gebruik te maken 

van de uitzonderingsregel en door deze 

wachttijd te beschouwen als deel van 

de asielprocedure, weigerde de ocmW-

afdeling bijstand te verlenen. Ze meldden 

ons dat het ocmW in de gemeente waar de 

personen in het wachtregister geregistreerd 

stonden verantwoordelijk was gedurende 

de eerste 30 dagen na de kennisgeving 

van beslissing. deze regeling leidde tot 

absurde situaties waarbij de mensen zich 

eerst moesten aanmelden op het ocmW 

te steenokkerzeel om daar een aanvraag 

in te dienen binnen de beroepsperiode 

verwijzen naar de dag waarop er voor het 

eerst een afspraak heeft plaatsgevonden, 

zou de persoon in kwestie het geld verliezen 

waar hij tijdens deze wachtperiode recht op 

had. enkele minder nauwkeurige ocmW-

kantoren noteren echter systematisch 

de datum van de eerste afspraak  op het 

ontvangstbewijs, wat in strijd is met de wet.

We willen ook onderstrepen dat, volgens 

de algemene regel, het ocmW van de 

gemeente waarin de persoon feitelijk woont 

verantwoordelijk is voor het verlenen van 

bijstand44. een uitzondering is toegestaan 

voor asielzoekers van wie het ocmW 

in de stad waar ze in het wachtregister 

werden geregistreerd verantwoordelijk is 

voor het verstrekken van hulp45. over het 

algemeen hebben we opgemerkt dat de 

ocmW-kantoren deze algemene regel 

toepasten. om te bepalen of zij al dan 

niet verantwoordelijk waren, hielden ze 

dus rekening met de feitelijke verblijfplaats 

van de persoon. enkel het ocmW 

van antwerpen heeft meerdere malen 

geweigerd om haar verantwoordelijkheid 

op te nemen voor mensen die een woning 

op het grondgebied antwerpen hadden 

gevonden en er sociale bijstand vroegen in 

de periode van de 30 dagen beroepstermijn 

___ 
Het aanvragen van 
bijstand aan het OCMW
vanaf het moment dat de persoon effectief 

in zijn woning verblijft, mag hij/zij bij het 

ocmW van de gemeente42 sociale bijstand 

aanvragen. normaalgezien moet men bij het 

eerste bezoek een ontvangstbewijs krijgen 

waarop de datum van het eerste contact 

met het ocmW is genoteerd. Het ocmW 

heeft wettelijk gezien één maand43 de tijd 

om de aanvraag te behandelen. Wanneer 

er bijstand wordt verleend, is het eveneens 

vanaf de datum die op het ontvangstbewijs 

werd genoteerd dat de uitkering met 

terugwerkende kracht zal berekend worden. 

We willen benadrukken dat de datum op 

dit document wettelijk gezien de dag moet 

zijn waarop de persoon zich voor de eerste 

keer heeft aangemeld bij het ocmW en 

niet de datum waarop een eerste afspraak 

wordt toegekend. dit is belangrijk omdat 

we hieronder zullen toelichten dat de 

wachttijden om een afspraak te kunnen 

vastleggen dikwijls zeer lang zijn. als de 

datum op het ontvangstdocument zou 

7

39.  volgens art. 7§5 van het Koninklijk Besluit 
van 16/07/1992, moet het politieonderzoek 
voltrokken worden binnen de acht werkdagen 
na de aanvraag van de adreswijziging. 

40.  Wet van 8/07/1976 met betrekking 
tot het ocmW. sinds 1/05/2011 is dit 
bedrag verhoogd tot 1006,78€.

41.  art. 14§3 van de wet van 26/05/2002 en art. 2 
§1 van het Koninklijk Besluit van 21/07/2004 
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46.  Wat in strijd is met het art. 58 
van de wet van 8/07/1976.

zijn/haar aankomst in België, alsook de 

huidige levenssituatie nader toe te lichten. 

ook zullen de rechten en de plichten die 

aan de sociale bijstand verbonden zijn 

worden uitgelegd. Het type bijstand dat 

wordt gevraagd (integratie-uitkering, 

installatiepremie, medische bijstand) zal 

worden geregistreerd. er zal een afspraak 

worden gemaakt voor een woonstbezoek 

van de toegewezen sociale assistent om ter 

plaatse te controleren of de persoon er echt 

woont en in welke omstandigheden hij/zij 

leeft. ook hiervoor variëren de wachttijden, 

afhankelijk van ocmW tot ocmW en de 

beschikbaarheid van de sociaal assistent. 

merk bovendien op dat enkele ocmW-

kantoren geen bezoek brengen aan de 

woningen doordat er gewoonweg niet 

genoeg tijd of personeel beschikbaar is. 

eens de informatie verzameld is en er 

een domiciliecontrole is uitgevoerd in 

de woning, schrijft de sociale assistent 

een sociaal rapport over de situatie van 

de persoon. dit document wordt dan 

voorgelegd aan het Bijzonder comité 

de permanentie-uren voor de eerste 

aanmelding bij het ocmW zijn meestal ‘s 

morgens, en vaak zijn er aanzienlijk lange 

wachtrijen (vooral in de steden).  

de procedures voor een eerste aanvraag 

zijn afhankelijk van ocmW tot ocmW. 

Het is mogelijk dat de begunstigde nog op 

dezelfde dag van zijn aanvraag ontvangen 

wordt door een ocmW-medewerker voor 

de eerste intake. deze medewerker zal 

de aanvraag registreren, de documenten 

en nodige informatie verzamelen en een 

nieuwe afspraak met de toegewezen sociaal 

assistent vastleggen (vaak naargelang de 

gemeente of wijk). Het is ook mogelijk dat 

de aanvrager niet op de dag zelf wordt 

ontvangen, maar onmiddellijk een latere 

afspraak krijgt voor een intake met een 

medewerker. de wachttijden voor een 

eerste afspraak variëren van ocmW tot 

ocmW en de daaraan verbonden werklast. 

Het is mogelijk dat sommige mensen tot 

3 weken moeten wachten voor ze een 

eerste afspraak krijgen om hun aanvraag 

tot bijstand te kunnen indienen46.

tijdens de intake met een ocmW-

medewerker zal de aanvrager worden 

gevraagd om de documenten die hij/

zij bezit te tonen en het parcours sinds 

van 30 dagen na de beslissing, terwijl 

die in feite nog slechts enkele dagen 

loopt eer de erkenning definitief is.

Wettelijk gezien kan de nieuwe inwoner zijn 

aanvraag indienen zonder dat hij/zij in het 

bezit is van alle documenten. in de praktijk 

zal hij/zij echter altijd worden gevraagd om 

de identiteitsdocumenten, het bewijs van 

zijn effectieve verblijf in die stad (of dat 

stadsdeel) en het betaalbewijs van de eerste 

huur en waarborg (indien hij dit al betaald 

heeft) mee te brengen. We stelden echter 

ook vast dat sommige werknemers van het 

ocmW soms een kopie van het interview 

van de asielaanvraag vroegen onder het 

voorwendsel informatie te verkrijgen over 

het vluchtparcours dat de persoon in 

kwestie al afgelegd had, wat onwettelijk is.

indien de vluchteling over geen andere 

middelen beschikt, zal hij een maandelijkse 

financiële bijdrage kunnen aanvragen 

(wat vaak overeenkomt met de integratie-

uitkering), een installatiepremie (eenmalige 

bijstand), een voorschot op de kinderbijslag, 

alsook een tegemoetkoming voor de 

gezondheidszorg (de zogenaamde 

medische waarborg) zolang hij nog geen 

toegang heeft tot de mutualiteit.
47.  art. 60 §1 van de wet van 8/07/1976 en 

art. 19 §1 van de wet van 26/05/2002.

"Er was een Somalische vrouw van 
81 jaar die op het tweede verdiep van 
een gebouw in Antwerpen woonde. 
De politie ging twee keer langs om 
haar verblijfplaats te controleren, 
maar ze kon de deur niet openen, 
omdat ze moeilijk kon wandelen en 
het te lang duurde om van de trap 
te gaan. Toen ze beneden aankwam, 
was de politie telkens al verdwenen. 
Daarom kreeg ze onverwachts een 
negatief rapport van de politie. 
Toen ze naar het OCMW ging, 
weigerde men haar sociale bijstand 
te verlenen wegens deze eenvoudige 
reden, ook al had de sociale assistent 
haar aanwezigheid in de woning 
vastgesteld tijdens het huisbezoek!" 

Hanne, coach bij Caritas International.

Wettelijk gezien moet het ocmW geen 

rekening houden met de voortgang van 

andere administratieve stappen van de 

aanvrager en moet het ocmW zelfstandig 

de effectieve verblijfplaats en de behoeftes 

van de betrokkene door middel van 

een sociaal onderzoek controleren. 47  

haar aanvraag tot sociale bijstand. 

Wanneer erkende vluchtelingen of subsidiair 

beschermden nog bezig zijn met hun 

aanvraag bij het ocmW, zijn ze dikwijls 

ook nog verwikkeld in de procedure om 

zich in te schrijven bij de gemeente van 

hun woonplaats. in afwachting van het 

ontvangen van hun officiële identiteitskaart 

kunnen ze vaak geen andere documenten 

voorleggen dan de identiteitsdocumenten 

die ze bij het verlaten van de gesloten 

(of bewaakte) opvangstructuur gekregen 

hebben. Belangrijke gevolgen hiervan zijn 

dat ze noch een bankrekening kunnen 

openen, noch zich kunnen inschrijven bij 

de mutualiteit voor de terugbetaling van 

medische kosten. Het lijkt ons belangrijk 

om dit te benadrukken, omdat sommige 

sociale assistenten deze documenten 

opvragen als ze zich aanmelden bij het 

ocmW als bijkomende voorwaarde om 

toegang te krijgen tot bijstand, ook al is dit 

niet wettelijk. Zo werden wij geconfronteerd 

met een ocmW in antwerpen waar 

de sociaal assistenten weigerden de 

aanvraag tot sociale bijstand door te 

geven aan het comité zolang die persoon 

niet in bezit was van een "bijlage 15".

sociale dienst van het ocmW, die moet 

beslissen of er al dan niet bijstand zal 

verleend worden aan de betrokkene. dit 

comité bestaat uit adviseurs van de sociale 

bijstand. deze adviseurs komen meestal 

één keer per week samen en spreken zich 

uit over de aanvragen die in de voorbije 

week (soms maand) geregistreerd werden. 

in afwachting van de effectieve bijstand 

(een wachttijd die in de praktijk 2 tot 6 

weken kan duren), is het mogelijk om een 

uitzonderlijke financiële bijstand (uFB) aan 

te vragen als de situatie van de persoon 

te precair zou zijn. dit type bijstand moet 

expliciet aangevraagd worden, omdat 

deze meestal niet spontaan door het 

ocmW wordt voorgesteld. afhankelijk 

van de inschatting van de kwetsbaarheid 

van een persoon door de sociale assistent 

kan deze hulp verleend worden, hetzij 

in natura (voedselpakket of toegang 

tot sociale restaurants), hetzij in geld 

(voorschot op de integratie-uitkering of op 

de installatiepremie). Het is ook mogelijk 

dat deze bijstand geweigerd wordt zolang 

de vraag nog niet behandeld is door het 

ocmW-comité. in dit geval moet de 

persoon proberen te overleven terwijl hij/

zij wacht op een beslissing omtrent zijn/
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beslissing niet goed begrepen had. de 

beslissing was opgesteld in het nederlands, 

met de titel "toekenning van het subsidiair 

beschermingsstatuut". in deze brief 

werden naast de beslissing, ook de redenen 

vermeld waarom een asielzoeker niet 

als vluchteling erkend werd, maar wel 

subsidiaire bescherming krijgt. de sociaal 

assistent wilde daarom de aanvraag niet 

behandelen onder het voorwendsel dat, 

volgens haar, de bewuste familie een 

negatieve beslissing had gekregen. pas 

na onze tussenkomst kon de aanvraag 

behandeld worden. een dergelijk eenvoudig 

misverstand als gevolg van een taalprobleem 

heeft geleid tot een vertraging van 10 

dagen in de behandeling van dit dossier. 

in de praktijk is het verkrijgen van sociale 

bijstand en de wachttijd tot er een 

beslissing genomen wordt afhankelijk van 

het bevoegde ocmW (grootte, personeel, 

interne organisatie, efficiëntie van de 

procedures, enz.). nog belangrijker zijn de 

beschikbaarheid en de welwillendheid van 

de sociale assistenten. in feite is het dikwijls 

"Het probleem situeert zich bij de 
uitbetaling van de bijstand van het 
OCMW. Ik heb 3 maanden moeten 
wachten voor ik mijn identiteitskaart 
kreeg. Doordat ik geen bankrekening 
had, moest ik bijna 2 weken wachten 
om mijn financiële hulp in cheques 
te krijgen. Wanneer ik die cheques 
gekregen had, ben ik naar het 
postkantoor gegaan, maar daar 
wilden ze me het geld niet geven 
omdat ik geen identiteitskaart 
had. Ik moest terugkeren naar 
het OCMW van waaruit ze dan 
een kopie moesten opsturen van 
mijn "bijlage 25" en uiteindelijk 
heb ik dan mijn geld gekregen." 

Mahmoud, 31 jaar, Palestijns 
erkend vluchteling, woonachtig 
in 1000 Brussel.

We willen benadrukken dat de taal van 

de identiteitsdocumenten ("bijlage 25" 

en de beslissing van erkenning) vaak een 

probleem vormt bij de aanvraag. een 

concreet voorbeeld hiervan is de weigering 

tot bijstand in één van de antennes van 

het ocmW in Brussel om de eenvoudige 

reden dat het Franstalige personeel de 

een weigering puur op administratieve basis 

(als de woonstcontrole door de wijkagent 

nog niet is uitgevoerd of als de betrokkene 

nog geen verblijfplaats heeft) is niet legaal. 

Hier merken we duidelijk het verschil tussen 

een persoon die hier onwettig verblijft (die 

verblijfsrecht heeft, maar (nog) niet of niet 

meer op één bepaald adres geregistreerd is) 

en een persoon die hier illegaal verblijft (en 

dus geen verblijfsrecht heeft). Het ocmW 

kan enkel de bijstand tot medische noodhulp 

toekennen aan mensen die hier illegaal 

verblijven.48 mensen die wel legaal in België 

verblijven (ook al zijn zij nog niet effectief 

ingeschreven in het vreemdelingenregister 

van de gemeente) kunnen wel altijd 

aanspraak op deze bijstand maken. 

We stelden vast dat het ontbreken van een 

bankrekening vaak de wachttijd verlengt 

voor het effectief ontvangen van bijstand 

eens de aanvraag door het comité werd 

goedgekeurd. in de beginperiode zal dus 

een uitbetaling in circulaire cheques of 

via een vooraf aangemaakte bankkaart 

(waarop het specifieke bedrag gestort werd) 

aangevraagd worden aan het ocmW. 

door deze procedure duurt het nog 

enkele dagen, soms zelfs weken, vooraleer 

de uitbetaling kan worden voltooid. 

antwerpen) zullen in eerste instantie slechts 

de helft van het bedrag uitreiken.  

de andere helft zal pas uitbetaald worden 

als uit de facturen blijkt dat het eerste 

bedrag ‘verstandig’ besteed werd (aankoop 

van elementair meubilair) en als de persoon 

de noodzaak voor extra aankopen kan 

verantwoorden. in vlaanderen wordt de 

betrokkene altijd gevraagd het gekregen 

geld te verantwoorden door facturen voor 

te leggen om zo te kunnen controleren of 

het bedrag werkelijk gespendeerd werd 

aan installatiekosten. dit is niet het geval in 

Brussel en Wallonië. in bepaalde gevallen 

zal de sociaal assistent(e) een tweede 

woonstbezoek voorzien in de maand 

na het verlenen van de premie om zo te 

kunnen controleren of de woning effectief 

bemeubeld is. in Brussel en Wallonië wordt 

de premie dikwijls al uitbetaald in de vorm 

van een uitzonderlijke noodbijstand, omdat 

de integratie-uitkeringen doorgaans pas 

op het einde van de maand waarin de 

beslissing werd genomen worden uitbetaald. 

op vlak van het al dan niet verlenen van 

een premie, kunnen deze praktijken ook 

variëren tussen de verschillende ocmW-

antennes binnen eenzelfde gemeente 

of zelfs tussen de verschillende sociaal 

deze cijfers moeten wel genuanceerd 

worden, aangezien de begeleiding van een 

coach bij de eerste aanvraag bij het ocmW 

over het algemeen leidt tot een snellere 

verwerking van het dossier. de verschillende 

voorwaarden om sociale bijstand te 

verkrijgen variëren ook naargelang het 

ocmW, en vooral wat de installatiepremie 

betreft. in enkele ocmW-centra (zoals in 

sint-gillis-Waas) wordt geen installatiepremie 

verleend als de betrokken persoon slechts 

twee facturen (met daarop de beschrijving 

van de aangekochte meubels) van twee 

verschillende winkels bezorgt voor een 

totale som gelijk aan het bedrag van de 

installatiepremie. andere ocmW’s (zoals in 

de betrokkenheid van de sociaal assistent(e) 

die in grote mate de wachtperiode en de 

effectieve toegang tot sociale en financiële 

bijstand beïnvloedt. de sociaal assistent van 

het ocmW bepaalt eveneens zelf hoe hij/

zij omgaat met de mensen: ofwel op een 

zeer administratieve en procedurele manier 

(voornamelijk verlenen van financiële hulp), 

of  hij/zij kan hen ook helpen bij andere 

aspecten van de integratie (sociale opvolging 

op maat van de persoon). Wat betreft 

dit tweede aspect, is het logisch dat de 

werkomstandigheden en het interne beleid 

van het desbetreffende ocmW de manier 

van werken van de sociale assistenten 

beïnvloeden. de aard van de opvolging 

hangt af van het aantal dossiers waarvoor 

de sociaal assistent(e) verantwoordelijk is 

(wat kan oplopen tot 180 dossiers!), de 

arbeidsvoorzieningen (zo had één bepaald 

ocmW geen internetverbinding en maar 

één telefoon voor 5 sociaal assistenten), 

de werkdruk om in één maand tijd veel 

nieuwe dossiers te moeten verwerken die 

zich bij de oudere dossiers opstapelen, enz. 

Zoals de grafiek hieronder echter aantoont, 

zijn de wachttijden om sociale bijstand te 

krijgen in de praktijk opmerkelijk korter in 

kleinere gemeentes dan in de grote steden. 48. art.57 §2 van de wet van 8/07/1976.

_______
Figuur 6:   emiddelde wachttijd vooraleer sociale 

bijstand wordt verleend volgens de grootte 
van de steden
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49. art. 60 §2 van de wet van 8/07/1976.

___ 
De aanvraag van een 
identiteitskaart en problemen 
rond naamswijziging 
eens het politierapport waarin het 

domicilieadres van de persoon wordt 

bevestigd verstuurd is naar de gemeente, 

kan deze laatste de adreswijziging 

registreren en de identiteitsdocumenten 

uitreiken (verblijfskaart). om dit te doen 

moet de vluchteling zich spontaan 

aanmelden bij de gemeente één week 

tot 10 dagen na het bezoek van de 

wijkagent. in de gemeente wordt dan 

ofwel een afspraak gemaakt ofwel wordt 

de persoon in kwestie gemeld dat hij/

zij moet wachten totdat een oproepbrief 

wordt verstuurd. merk op dat sommige 

steden heel lange wachtperiodes hebben 

vooraleer er een afspraak wordt gemaakt.

"Gedurende meer dan een maand 
moest ik wonen in een appartement 
zonder meubels of niets. Ik heb nog 
geen bankrekening en het zal nog 3 
maanden duren voor ik effectief een 
rekening kan openen. De inschrijving 

om zich in te schrijven voor taalcursussen of 

om zijn/haar diploma te laten erkennen, het 

gedeeltelijk terugbetalen van schoolkosten, 

toegang tot informaticacursussen, enz. 

onze ervaring maakt echter duidelijk 

dat de sociale assistenten in de meeste 

ocmW’s zeer weinig informatie geven 

over deze verschillende mogelijkheden. 

in de meerderheid van de gevallen die 

wij hebben opgevolgd, vermeldt de 

maatschappelijk werker bijvoorbeeld 

niet dat de mensen recht hebben op een 

installatiepremie. als de betrokkene niet 

expliciet naar de verschillende financiële 

tegemoetkomingen vraagt, zal hij meestal 

niet weten dat die beschikbaar zijn. daarom 

is het ons inziens belangrijk erop te wijzen 

dat de sociaal assistenten er wettelijk toe 

verplicht zijn om dit wel te vermelden. de 

wet van 8/07/197649 zegt in feite dat "het 

centrum [ocmW] verstrekt alle nuttige 

raadgevingen en inlichtingen en doet 

de stappen om aan de betrokkenen alle 

rechten en voordelen te verlenen waarop zij 

krachtens de Belgische of de buitenlandse 

wetten aanspraak kunnen maken". 

assistenten in één en hetzelfde centrum. dit 

is het geval in het ocmW van antwerpen, 

dat (in strijd met de wet) weigerde om de 

installatiepremie voor een somalische vrouw 

(met subsidiaire bescherming) te verstrekken, 

met als enige reden dat ze enkel een 

tijdelijke verblijfsvergunning van één jaar 

had. dikwijls treden er vaak ook problemen 

op wanneer de woning wel gemeubileerd 

is. soms wordt beslist dat de mensen dan 

geen recht hebben op een installatiepremie 

(in het geval van een irakees in luik), ofwel 

wordt gezegd dat ze het niet nodig hebben 

(in het geval van een man uit equatoriaal-

guinea in sint-agatha-Berchem). Het al 

dan niet verlenen van een installatiepremie 

hangt dus dikwijls af van de motivatie en 

het begrip van de sociaal assistent(en).

eens de sociale bijstand werd goedgekeurd 

door de ocmW-het Bijzonder comité 

sociale dienst, kunnen de personen, 

naast financiële en medische bijstand, 

ook een aanvraag indienen voor 

andere voorzieningen, zoals een sociaal 

abonnement voor het openbaar vervoer, 

cultuurcheques met reductie, ook wel 

bekend als het "artikel 27-recht", de 

aanvraag van het sociaal tarief voor gas en 

elektriciteit, een financiële tegemoetkoming 

8 bijvoorbeeld 4 maanden wachten om hun 

attesten te kunnen ophalen en konden 

daardoor geen verblijfskaarten aanvragen, 

wat op zijn beurt het integratieparcours 

van deze familie aanzienlijk vertraagde. 

merk op dat als de vluchteling geen nieuw 

officieel adres heeft binnen de 30 dagen 

na de kennisgeving van beslissing (wat 

in de praktijk vrijwel onmogelijk is), het 

cgvs de oproepbrief voor de attesten 

niet kan versturen, omdat er gewoonweg 

geen domicilieadres voorhanden is. in 

het beste geval wordt deze brief dan 

naar de advocaat gestuurd, en indien 

dit niet mogelijk is, zal het cgvs 

wachten tot er een officieel adres is. 

Het is volgens ons ook belangrijk om 

te benadrukken dat het cgvs dus 

verantwoordelijk is voor de identiteit die zal 

toegekend worden aan de vluchteling na 

zijn aankomst in België. als de vluchteling 

een internationaal paspoort bezit, 

vergemakkelijkt dit de identificatie en is 

er minder verwarring mogelijk aangezien 

het dikwijls gaat om buitenlandse namen 

die overgeschreven zijn in latijnse letters 

(vooral op paspoorten van mensen uit 

china of de arabische landen). Wanneer 

30 dagen na de positieve beslissing krijgen 

erkende vluchtelingen een brief toegestuurd 

van het cgvs. deze brief vraagt een 

bevestiging van de naam, voornaam, 

geboorteplaats en -datum, alsook de 

handtekening van de vluchteling. ook 

de voornamen en namen van de ouders 

worden opgevraagd. Het is op basis van 

deze informatie, samen met de informatie 

waarover het cgvs al beschikte, dat de 

identiteit (alsook de spelwijze van de naam) 

van de mensen wordt bepaald.  

Het cgvs maakt vervolgens drie documenten 

op die nodig zijn voor de aanvraag van 

de verblijfskaart bij de gemeente: een 

geboortecertificaat, een identiteitscertificaat 

en een officieel vluchtelingenattest. 

Zolang de vluchteling niet in het bezit is 

van deze drie officiële documenten van 

het cgvs, kan hij/zij geen verblijfskaart 

aanvragen bij de gemeente. de totale 

wachttijd om deze documenten te verkrijgen 

is ongeveer 6 tot 8 weken. Het gebeurt 

echter vaak dat deze wachttijd nog langer 

duurt, vooral voor afghanen doordat de 

vertaling van de identiteitsdocumenten (de 

zogenaamde taskara) door de vertaaldienst 

van het cgvs veel tijd in beslag neemt. een 

afghaanse familie met 4 kinderen moest 

in de gemeente duurt hier lang; de 

gemeente had 4 à 5 weken nodig 

vooraleer ik op afspraak kon komen. 

Pas dan kan ik een bankrekening 

openen. Op dit moment, heb ik 

enkel mijn huis en wat geld." 

Farid, 27 jaar, Afghaans erkend 

vluchteling in Antwerpen.

de onderstaande grafiek illustreert 

hoeveel dagen het gemiddeld duurt 

vooraleer men een verblijfsvergunning kan 

aanvragen in de verschillende steden. 

_______
Figuur 7:   aantal gemiddelde wachtdagen 

per stad voor een aanvraag tot een 
verblijfsvergunning
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belangrijk probleem, vooral voor ouders 

van wie de identiteit overeenkomt met 

wat er op de huwelijksakte geschreven 

staat (voornaam + verwantschapsnaam) 

terwijl de identiteit van hun eigen kinderen 

wordt bepaald door hun identiteitskaart 

en de nationaliteitsakte (voornaam + 

familienaam). Het komt dus dikwijls 

voor dat leden van hetzelfde gezin 

compleet verschillende namen bezitten 

door deze eerder willekeurige bepaling 

van de familienamen door het cgvs.

"De grootste moeilijkheid hier is het 
probleem van de naamswijziging. 
Ze hebben mijn naam veranderd 
en dat leidt tot heel wat problemen. 
Als ze de identiteitskaart van 
mij en mijn zoon vergelijken, 
lijkt het alsof ik zijn vader niet 
ben. Dat vind ik heel storend." 

Salim, 41 jaar, Irakees 
erkend vluchteling

de cel integratie stelde een gelijkaardig 

probleem vast met betrekking tot afghaanse 

koppels die gehuwd zijn in hun land van 

oorsprong. Het cgvs beschouwt de 

identiteitskaart (taskara) als een document 

met een grotere officiële waarde dan de 

familienaam als zodanig te vermelden.  

deze praktijken worden dikwijls verklaard 

door het feit dat de familienaam in irak vaak 

een indicatie is van de religieuze origine 

van de persoon in kwestie (sjiiet, soenniet, 

christen of koerd). door het weglaten van 

de familienaam op burgerlijke aktes (bijv. 

huwelijksaktes) kunnen interreligieuze 

conflicten soms voorkomen worden. een 

andere oorzaak voor het weglaten van de 

familienaam is mogelijks de nalatigheid van 

de ambtenaren van de burgerlijke stand die 

dikwijls de familienaam niet transcriberen. 

Wat de precieze oorzaak ook moge zijn, 

er zijn veel huwelijksaktes waarop geen 

familienaam als zodanig wordt vermeld. 

door deze verwarrende situatie heeft 

het cgvs besloten om een hiërarchische 

volgorde tussen de verschillende mogelijke 

identiteitsdocumenten te bepalen. als er 

een huwelijksakte (of een kopie hiervan) 

voorhanden is, zal de voornaam op deze 

akte als officiële "voornaam" en de 

verwantschapsnaam (voornaam van de 

vader en de grootvader) als "familienaam"  

in België genomen worden. daardoor 

krijgen sommige mensen een gewijzigde 

identiteit en verliezen ze hun oorspronkelijke 

familienaam. deze maatregel vormt een 

de persoon echter geen internationaal 

identiteitsdocument bezit, zal het cvgs zich 

baseren op officiële nationale documenten 

die de identiteit van de persoon aantonen 

(nationale identiteitskaart, huwelijksaktes, 

enz.). in de praktijk hebben we nochtans 

gemerkt dat deze toekenning van de 

identiteit vaak tot problemen leidt, en 

vooral met betrekking tot vluchtelingen 

uit irak, afghanistan en democratische 

Republiek congo. de irakese nationale 

identiteitsdocumenten (identiteitskaart 

en nationaliteitscertificaat) vermelden de 

identiteit namelijk op een zeer specifieke 

manier, waarbij zowel de voornaam en 

de familienaam, alsook de "volledige 

naam" (d.i. de naam die de verwantschap 

aanduidt), bestaande uit de voornaam van 

de vader en de grootvader, vermeld staan. 

Wanneer men enkel deze documenten kan 

voorleggen aan het cgvs, zal hun identiteit 

overeenkomen met de voornaam en naam 

die op deze documenten geschreven staan. 

als de persoon getrouwd is, zal hij gevraagd 

worden om zijn huwelijksakte te tonen. 

in irak gebeurt het vaak dat de identiteit 

op de huwelijksaktes enkel bestaat uit 

de voornaam en de "volledige naam" 

(of verwantschapsnaam), zonder ook de 

waarbij de naam gewijzigd werd (39%).

Zoals bepaald in art. 25 §2 van het verdrag 

van genève van 1951, is het de taak van 

de overheid die de vluchtelingen beschermt 

om hen "de nodige documenten of 

certificaten te geven die normaalgezien 

door hun nationale overheid of door 

diens tussenkomst aan een vluchteling 

worden bezorgd", en dit met respect 

voor de identiteit van de personen. 

naamswijzigingen zijn volgens ons dan ook 

een onwettige en vergaande inmenging 

m.b.t. de bepaling van iemands naam, 

beschermd door art. 8 van het europees 

verdrag voor de Rechten van de mens. 

Het cgvs is niet verantwoordelijk voor de 

toekenning van de identiteit van personen 

met het statuut van subsidiaire bescherming, 

omdat het cgvs een weigering van het 

statuut van erkend vluchteling heeft 

toegekend. daarom neemt de dienst 

Registratie en administratie van dvZ 

deze taak op zich. dvZ staat toe dat 30 

dagen na de beslissing van het cgvs (of 

Rvv) de gemeente waar de subsidiair 

beschermde verblijft hem/haar inschrijft 

in het register en een verblijfskaart met 

een geldigheid van één jaar opmaakt. 

kinderen moeten worden ingeschreven 

in een school en volgens hun leeftijd 

ingedeeld moeten worden in de juiste klas.

Het probleem van de congolezen die 

geen paspoort bezitten, is te wijten aan 

het feit dat ze vaak geen voornaam 

krijgen, als gevolg van de veranderingen 

in het registratiesysteem onder het 

regime van Kabila. Hun identiteit zal 

dan bestaan uit de familienaam en de 

"verwantschapsnaam", zonder dat de 

eventuele voornaam vermeld wordt.

de onderstaande grafiek geeft de 

verschillende dossiers per nationaliteit weer 

huwelijksakte. daarom baseert men zich 

op dit eerste document om de identiteit 

van de personen te bepalen. op de taskara 

staat de meisjesnaam van de getrouwde 

vrouw (i.p.v. de naam van haar echtgenoot) 

en dit is dan ook de naam die hen zal 

worden toegewezen door het cgvs. op 

het huwelijkscontract staan echter de 

voornaam van de vrouw en de achternaam 

van haar echtgenoot als officiële naam 

vermeld. dit is de naam waaronder de 

echtgenote dus erkend wordt in haar 

eigen land van oorsprong. voor veel 

mensen is een dergelijke naamsverandering 

moeilijk te aanvaarden. volgens hun 

culturele opvattingen lijkt het alsof ze 

niet echt getrouwd zijn wanneer ze niet 

dezelfde familienaam hebben. een tweede 

probleem stelt zich met betrekking tot de 

geboortedatum van zowel alleenstaande 

als getrouwde personen. deze datum 

wordt vermeld op de taskara volgens de 

perzische kalender (die wordt gebruikt in 

iran en afghanistan) en wordt vaak anders 

geïnterpreteerd door het cgvs. daarom zijn 

er veel afghanen die enkel een geboortejaar 

hebben (bijv. 00.00.1970). deze andere 

tijdrekening kan vaak extra administratieve 

problemen opleveren, vooral wanneer 

_______
Figuur 8:   percentage van de dossiers per nationaliteit 

waarbij er zich een naamswijziging voordeed
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Het is aangewezen om naamfouten 

te corrigeren vóór een eerste 

verblijfsvergunning aangevraagd wordt, 

om op deze manier toekomstige 

complicaties te vermijden. idealiter worden 

de gegevens gecontroleerd tijdens het 

eerste interview met de dvZ, of later 

tijdens het verhoor door het cgvs.

erkende vluchtelingen of subsidiair 

beschermden moeten zich persoonlijk 

aanmelden bij de gemeente als ze een 

verblijfskaart (of "een bewijs van inschrijving 

in het vreemdelingenregister") willen 

aanvragen. Ze moeten de volgende 

documenten voorleggen: twee à drie 

identiteitsfoto’s en een geldbedrag tussen 

€ 15 en € 35 per verblijfskaart (varieert 

van gemeente tot gemeente). We stellen 

vast dat het niet vanzelfsprekend is om dit 

bedrag te betalen voor een familie met 

meerdere kinderen die in dit stadium van 

de procedure vaak nog geen enkele sociale 

bijstand van het ocmW ontvangen hebben. 

de meeste gemeentes maken de 

"bijlage 15" aan op het moment dat de 

identiteitskaart wordt aangevraagd. de 

"bijlage 15" vervangt de "bijlage 25" en de 

toekenning van beslissing van het cgvs en 

ambassade van hun land van herkomst. 

Wanneer het gaat om een fout in de 

transcriptie door de vertaling van nationale 

documenten, is het eveneens mogelijk 

om die fout recht te zetten door een 

gelegaliseerde vertaling voor te leggen 

(als de persoon geen paspoort heeft). 

We wijzen uitdrukkelijk op dit weinig 

bekende mechanisme om de identiteit 

van erkende vluchtelingen en subsidiair 

beschermden te bepalen, omdat deze 

vaak subjectieve toekenning kan leiden tot 

administratieve moeilijkheden achteraf. 

de mensen die wij opvolgden ervoeren 

niet alleen aanzienlijke psychologische 

problemen (het feit dat men zijn naam 

moet veranderen of dat men niet dezelfde 

naam mag dragen als de kinderen), maar 

vreesden ook dat een naamswijziging 

het proces van gezinshereniging zou 

belemmeren. Ze waren bang dat de 

verschillende familienamen tot problemen 

zouden leiden bij de erkenning van de 

familiebanden. deze ongerustheid 

gaat bovendien gepaard met de vrees 

dat hun echtgeno(o)t(e) of kinderen 

die in de conflictzones zijn gebleven 

in onveilige omstandigheden moeten 

leven en aan hun lot overgelaten zijn. 

de toegewezen identiteit wordt in eerste 

instantie bepaald door het cgvs op basis 

van de documenten die de persoon tijdens 

de asielprocedure kon voorleggen. als de 

persoon een geldig paspoort heeft, zal de 

naam die hierop vermeld staat, behouden 

worden. indien er echter geen internationale 

documenten (meer) beschikbaar zijn, zal 

de naam die hem/haar wordt toegewezen 

overeenstemmen met de naam op zijn/haar 

identiteitskaart. eens de beslissing genomen 

is, neemt dvZ de definitieve bepaling van 

de identiteit op zich (zonder bevestiging 

hiervan per post noch op basis van een 

hiërarchische ordening van de verschillende 

mogelijke identiteitsdocumenten).

indien er twijfels zijn over de identiteit 

(door een fout in de transcriptie of het 

toekennen van de naam), moet men zich 

onmiddellijk richten tot dvZ. de naam kan 

in principe niet meer gewijzigd worden 

tenzij een internationaal identiteitsdocument 

wordt voorgelegd (een geldig paspoort 

dat de echtheid aantoont als dit nog 

niet eerder werd gedaan). dit is mogelijk 

wanneer mensen hun paspoort hebben 

doen overkomen uit hun thuisland 

of erin geslaagd zijn om een officieel 

identiteitsdocument aan te vragen op de 

tot taalcursussen en tot de cursus 

maatschappelijke oriëntatie van inburgering 

(zie hieronder), gezinshereniging, registratie 

bij interimkantoren (FoRem, actiRis, 

vdaB), hulp bij de aanvraag voor een sociale 

woning en regionale huursubsidies (adèle, 

Bruxelles logement, Wonen vlaanderen), 

de erkenning van hun diploma, enz.

___ 
Taalcursussen en het 
"integratieparcours" 
in België zijn de drie gewesten afzonderlijk 

bevoegd voor het maatschappelijk 

integratiebeleid. deze autonomie verklaart 

waarom het integratiebeleid verschillend is 

in het vlaams, Brussels en Waals gewest. 

een vluchteling die ervoor gekozen heeft 

zich te vestigen in het ene of andere 

gewest zal bijgevolg geconfronteerd 

worden met verschillende verplichtingen 

en mogelijkheden met betrekking tot 

het integratieparcours (sociale opvolging, 

taalcursus en inburgeringcursus). 

sinds 02/03/2008 heeft vlaanderen een 

specifiek openbaar beleid ontwikkeld, 

de zogenaamde onthaalbureaus van 

___ 
De identiteitskaart: 
toegang tot zijn rechten
Het duurt meestal niet langer dan een 

maand voor de erkende vluchteling de 

pincode van de verblijfskaart ontvangt die 

nodig is om zich te kunnen aanmelden bij de 

gemeente en de verblijfskaart te bekomen. 

Hij/zij zal dan een kaart ontvangen die 

gedurende 5 jaar geldig is vanaf de datum 

waarop hij/zij ingeschreven werd in de 

gemeente. de subsidiair beschermden 

zullen een tijdelijke verblijfskaart krijgen 

die gedurende één jaar geldig is na de 

registratie bij de gemeente. deze kaart kan 

elk jaar hernieuwd worden. met de tijdelijke 

verblijfskaart kunnen ze de volgende 

documenten en bijstand aanvragen: 

inschrijving bij de mutualiteit (de wachttijd 

tussen de aanvraag en de ontvangst van 

een sis-kaart bedraagt 8 tot 10 weken), 

aanvraag bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag 

van Werknemers (RKW) voor kinderbijslag 

(behandeling van de aanvraag binnen de 

drie maanden), een sociaal abonnement 

voor het openbaar vervoer (mits voorlegging 

van een attest van het ocmW), toegang 

is geldig gedurende 45 dagen50. sommige 

gemeentes verstrekken dit document niet 

systematisch, maar enkel op aanvraag. dit 

document kan gratis zijn of tot € 15 kosten. 

de vluchteling zou dit document wettelijk 

gezien al moeten krijgen tijdens het eerste 

contact met de gemeente (nog voor de 

woonstcontrole)51. in de praktijk werd dit 

echter nooit toegepast. Het verstrekken van 

deze bijlage zou de vluchteling nochtans 

al toelaten om zich in te schrijven bij de 

mutualiteit. voor alle andere administratieve 

stappen moet men wel beschikken over 

de eigenlijke identiteitskaart. We stellen 

bovendien vast dat sommige ambtenaren 

in bepaalde steden niet altijd goed 

geïnformeerd zijn en er daarom heel veel 

fouten worden gemaakt bij het afleveren 

van deze documenten. in 3 verschillende 

gemeentes (sint-gillis, elsene, luik) werd 

er namelijk voor 4 van onze dossiers een 

oranje kaart (verblijfsdocument tijdens de 

asielaanvraag) geleverd op het moment 

dat de identiteitskaart werd aangevraagd, 

terwijl de aanvragers al in het bezit 

waren van alle vereiste documenten. 

9

50.  de "bijlage 15" kan twee keer verlengd 
worden voor een periode van 45 dagen 
(vreemdelingenregelgeving 37, p.18) 

51. art. 119 van het Koninklijk Besluit van 8/10/1981.
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in zijn moedertaal gedurende een periode 

van ongeveer 6 weken. deze cursus is 

een soort kennismaking met de werking, 

geschiedenis en organisatie van België.

naast deze twee onderdelen (nederlandse 

les en cursus maatschappelijke 

oriëntatie), hebben we vastgesteld dat 

de onthaalbureaus onze doelgroep vrij 

uitgebreid opvolgen en dat ze hen zelfs 

vaak uit vrije wil ondersteunen (bijv. hen 

bijstaan bij het onderhandelen over een 

appartement, zoeken naar buitenschoolse 

activiteiten voor de kinderen, een dokter 

of gespecialiseerd geneesheer, enz.). 

aangezien het gaat over een verplicht 

politiek beleid, riskeren de personen die 

hun verplichtingen op dit gebied (en zoals 

beschreven in het contract) niet nakomen 

een boete van 50 tot 5000 euro. Het is 

eveneens belangrijk om te benadrukken 

dat de registratie bij het "onthaalbureau" 

en bij het "Huis van het nederlands"  een 

absolute voorwaarde is voor het ocmW 

om sociale bijstand te kunnen verstrekken.  

in het Waalse gewest bestaat er geen 

dergelijk verplicht integratietraject 

voor nieuwkomers. er zijn wel talrijke 

verenigingen die cursussen Frans 

voor de nederlandse taalcursussen 

worden de personen doorgestuurd 

naar een andere specifieke organisatie, 

namelijk het "Huis van het nederlands", 

die zich vaak in hetzelfde gebouw als 

het onthaalbureau bevindt. er wordt een 

niveautest georganiseerd en op basis van 

de resultaten hiervan worden de cursisten 

in verschillende klassen ingedeeld. Het 

"Huis van het nederlands" beschikt over 

een databank waarin alle beschikbare 

plaatsen zijn opgenomen en ingedeeld 

zijn volgens de verschillende niveaus en 

regio’s. de alfabetiseringscursussen zijn 

meestal erg populair en bijgevolg heel 

snel volzet in sommige grote steden 

zoals antwerpen. daar kan de wachttijd 

zelfs oplopen tot één jaar. de inschrijving 

in een taalcursus is gratis voor mensen 

die een inburgeringscontract hebben 

ondertekend (dus ook voor erkende 

vluchtelingen en subsidiaire beschermden). 

na de registratie in een onthaalbureau zal 

een trajectbegeleider de persoon in kwestie 

opvolgen gedurende het gehele parcours 

dat in het inburgeringscontract beschreven 

staat. naast een taalcursus zal die 

persoon gevraagd worden om een cursus 

maatschappelijke oriëntatie te volgen en dit 

"inburgering", met als doel nieuwkomers 

te informeren bij hun eerste stappen tijdens 

het integratieparcours. Het onthaalbureau 

van inburgering stelt erkende vluchtelingen 

en subsidiair beschermden een verplicht 

engagement voor, onder de vorm van een 

contract dat bestaat uit 3 onderdelen: 

een cursus nederlands, een cursus 

maatschappelijke oriëntatie (m.o.) en 

loopbaanbegeleiding. met de hulp 

van een "trajectbegeleider" wordt een 

gepersonaliseerd integratieparcours 

afgelegd dat rekening houdt met het 

opleidingsniveau en de interesses van 

de persoon. in het vlaamse gewest is 

een dergelijk contract verplicht voor 

erkende vluchtelingen en voor mensen 

die subsidiaire bescherming krijgen. 

ongeveer 4 maanden na de aankomst in 

België en na de inschrijving in de gemeente 

worden personen met een erkend statuut 

per post uitgenodigd om zich binnen 

de drie maanden aan te melden op het 

dichtstbijzijnde onthaalbureau. in de 

praktijk blijkt het echter aangewezen 

om zich zo vlug mogelijk aan te melden, 

aangezien de taalcursussen en cursussen 

m.o. soms lange wachtlijsten hebben.

integratietraject beschreven staat, alsook 

de cursus maatschappelijke oriëntatie die 

in verschillende talen wordt aangeboden. 

Het enige verschil tussen vlaanderen en 

Brussel is dat het traject niet verplichtend 

is. er dreigt dus geen financiële sanctie 

als de mensen die nederlands willen leren 

de gemaakte afspraken niet nakomen. 

niet gratis zijn, hebben ze meestal 

wel een aanvaardbare prijs of kan het 

ocmW een tegemoetkoming voorzien. 

door het tweetalige karakter van het 

Brusselse gewest kunnen de nieuwe 

inwoners kiezen welke taal ze willen 

spreken. als ze Frans willen leren, moeten 

ze – zoals in Wallonië – hun weg  zelf 

vinden in het doolhof van verschillende 

instanties die cursussen Frans organiseren. 

in Brussel vinden ze meestal wel veel 

verenigingen die de mogelijkheid aanbieden 

om een inburgeringscursus te volgen.  

dit is bijvoorbeeld mogelijk bij convivium, 

een vzw in Brussel met een specifieke 

dienstverlening voor vluchtelingen. als ze 

echter beslissen om nederlands te leren, 

kunnen ze ofwel zelf de verschillende 

instanties opzoeken, of zich aanmelden bij 

het Brussels onthaalbureau ("bon vzw") 

dat op eenzelfde manier functioneert 

als een onthaalbureau in vlaanderen. 

in feite centraliseert "bon vzw" de 

informatie over de mogelijkheden om 

nederlands te leren in Brussel, de vrije 

plaatsen, de inschrijvingsvoorwaarden, de 

wachttermijnen, enz. dergelijke bureaus 

stellen ook het inburgeringscontract 

voor waarin een gepersonaliseerd 

aanbieden, maar geen enkele instantie 

centraliseert alle beschikbare plaatsen en 

informatie. Het is de nieuwkomer zelf die 

moet proberen een plaats te vinden bij 

een organisatie waar hij/zij de taal kan 

leren. er zijn vaak wel sociale assistenten 

van het ocmW die een lijst met scholen 

of verenigingen kunnen geven, maar 

dit gebeurt meestal enkel op vraag van 

de vluchteling zelf en zonder verdere 

opvolging. de persoon zelf moet dus zijn 

weg vinden in een doolhof van instanties 

die vormingen en opleidingen aanbieden 

(alfabetiseringscursussen of Frans als 

tweede taal). de verschillende methodes, 

uurroosters, en inschrijvingsvoorwaarden 

kunnen zeer uiteenlopend zijn, wat het 

zoeken naar een geschikte cursus uiteraard 

bemoeilijkt. er zijn bovendien weinig 

verenigingen die een "inburgeringcursus" 

aanbieden of een cursus die informatie 

geeft over de Belgische maatschappij en 

haar organisatie. Bij ons weten is er geen 

enkele instantie die dergelijke cursussen 

aanbiedt in de taal van het land van 

oorsprong van de vluchtelingen. ook 

hier merken we op dat vele cursussen 

Frans omwille van de grote vraag lange 

wachtlijsten hebben. als de cursussen 

_______
Figuur 9:   gemiddelde wachttijd voor een inschrijving 

voor een taalcursus per stad
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___ 
Het onderwijs van de kinderen
in België zijn kinderen tot en met 18 jaar 

leerplichtig ongeacht hun statuut of dat van 

hun ouders. elke leerling heeft het recht om 

zich in te schrijven in een onderwijsinstelling 

naar keuze na overleg met de directie en de 

goedkeuring van de school. meestal hebben 

de kinderen van erkende vluchtelingen of 

subsidiair beschermden hun land in allerijl 

moeten verlaten en hebben ze geen attest 

bij dat hun onderwijsniveau aantoont (bijv. 

certificaten). daarom wordt in overleg met 

de ouders en de directie (en dikwijls d.m.v. 

een test) beslist in welke klas de kinderen 

best zouden zitten. deze regeling blijkt 

vooral aangewezen voor kinderen die 

Frans al als moedertaal hadden. andere 

kinderen die de taal van de regio waarin 

ze wonen nog niet spreken, zullen vaak 

de mogelijkheid hebben om een jaar in 

een oKan-klas (een specifieke onthaalklas 

voor minderjarige nieuwkomers) of in een 

normale klas te zitten met een curriculum 

dat gelijkaardig is aan dat van een oKan-

klas. in dergelijke klassen focust men vooral 

op het intensief aanleren van de taal. Het 

is de bedoeling dat deze kinderen na één 

jaar de overstap maken naar het reguliere 

onderwijssysteem en vanaf dan ‘gewoon’ 

onderwijs volgen. vaak worden anderstalige 

kinderen in een klas of een onderwijsrichting 

geplaatst met een lager niveau dan datgene 

wat ze in werkelijkheid aankunnen omwille 

van de eenvoudige reden dat ze de taal 

(nog) niet goed genoeg beheersen. om 

dezelfde reden, en vanuit onze ervaringen 

ook vaak uit gemakzucht, raden een aantal 

scholen de ouders aan om hun kinderen 

naar het technische of beroepsonderwijs 

(tso en Bso) te sturen, ook al zouden ze 

op basis van hun schoolprestaties in het 

land van herkomst het niveau van algemeen 

secundair onderwijs (aso) kunnen volgen. 

als het advies van de school niet gebaseerd 

is op niveau- of competentietesten, is 

dit een directe vorm van discriminatie. 

de "oKan-klassen" worden niet in alle 

scholen in België georganiseerd. Ze zijn 

vooral gesitueerd in een aantal scholen 

binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest 

of in de steden of gemeentes dicht bij 

de asielopvangcentra. in de meeste 

kleinere steden zijn er maar een heel 

beperkt aantal onthaalklassen. Wanneer 

de school niet over een oKan-klas 
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beschikt, wordt het kind normaalgezien 

in een gewone klas opgenomen, maar 

met een aangepast lessenrooster. op die 

manier kan de leerling gedurende één jaar 

zoveel mogelijk taallessen volgen. in de 

praktijk stelden we echter vast dat veel 

scholen anderstalige kinderen van erkende 

vluchtelingen niet aanvaarden onder 

het voorwendsel dat het niveau van hun 

school onaangepast is aan anderstalige 

leerlingen of dat dit type publiek niet 

binnen de leerlingengroep van de school 

past. de leerlingen worden bijgevolg 

doorgestuurd naar scholen met een grotere 

diversiteit aan leerlingen, waardoor de 

culturele en sociale fragmentatie van het 

onderwijs nog meer uitgesproken wordt. 

onze ervaring toont aan dat een 

ondersteuning op maat bijdraagt tot een 

succesvolle integratie in een school. Zo 

zijn we er in geslaagd om de kinderen van 

een irakese familie naar een katholieke 

school in verviers te laten gaan. nadat 

ze werden voorgesteld door een coach 

bij de inschrijving, stond de directie 

toe dat ze daar onderwijs zouden 

volgen. Ze waren de eerste migranten 

die in die school werden ingeschreven 

(in een nochtans multiculturele stad). 

moeten de ouders dagelijks instaan voor zijn/

haar zorg. dergelijke situaties belemmeren 

de integratie van de thuisblijvende ouders 

en vertragen aanzienlijk het volgen van 

taal- of integratiecursussen. ook het kind 

kan zich niet integreren en is verplicht thuis 

te blijven, wat zijn/haar ontwikkeling niet 

ten goede komt. daarom is het belangrijk 

dat de families op de hoogte zijn van de 

mogelijkheid tot bijkomende financiële 

steun. Ze hebben recht op een verhoging 

van de kinderbijslag en een verhoogde 

terugbetaling van de medische kosten 

door de mutualiteit. de procedure om deze 

extra bijstand aan te vragen is eenvoudig 

en snel (mits een medisch onderzoek door 

een overheidsarts) en vereist geen officieel 

attest van de vlaamse gemeenschap, 

het zogenaamde vapH-ticket. 

structuur centraliseert alle beschikbare 

plaatsen per leerjaar voor nieuwe 

leerlingen en de plaatsen die beschikbaar 

zijn in de zogenaamde oKan-klassen 

in de verschillende scholen van de stad 

antwerpen. ook in de zoektocht naar 

aangepast onderwijs voor kinderen met 

een fysieke of mentale functiebeperking is 

een ondersteuning absoluut noodzakelijk. 

We werden geconfronteerd met de 

moeilijkheden die de toegang tot een 

dergelijke school met zich meebrengt. er 

moet namelijk eerst een diagnose van de 

handicap van het kind worden vastgesteld 

door een gespecialiseerde arts (neuroloog of 

psychiater). dergelijke medische consultaties 

moeten meer dan 6 maanden op voorhand 

gemaakt worden in de ziekenhuizen in de 

grote steden (bijv. antwerpen). eens de 

diagnose is vastgesteld in het ziekenhuis, 

moet men stappen ondernemen om een 

officiële erkenning van de handicap door 

de vlaamse gemeenschap te krijgen. 

deze procedure duurt meestal langer dan 

een jaar. vooraleer de kinderen effectief 

buitengewoon onderwijs kunnen volgen, 

staan ze meestal nog eens lange tijd 

(meerdere maanden) op een wachtlijst. in de 

tijd dat het kind niet naar school kan gaan, 

dankzij de ondersteuning van de ouders 

en de leerkrachten konden deze kinderen 

opgenomen worden in een omgeving die 

enkel Franstalig was. de leerlingen kregen 

een aangepast lessenrooster gedurende 

het eerste jaar van hun schoolloopbaan. 

alle drie de kinderen zijn geslaagd (zesde 

leerjaar, derde en vierde middelbaar). 

dergelijke initiatieven en integratieprocessen 

zijn echter moeilijk te realiseren zonder 

specifieke ondersteuning of begeleiding 

van een coach of contactpersoon.  

Kinderen van personen met een erkend 

statuut komen vaak middenin het schooljaar 

aan in de nieuwe school. vanaf het moment 

dat de familie in een gemeente geregistreerd 

is, moeten de kinderen onderwijs kunnen 

volgen. aangezien er meestal geen 

specifieke dienstverlening is die hen bij deze 

inschrijving begeleidt, moeten de ouders 

zelf contact leggen met de beschikbare 

scholen, wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Het is interessant om op te merken dat het 

onthaalbureau inburgering in antwerpen 

een speciale dienst heeft ontwikkeld, 

namelijk "inburgering -18", die zich 

focust op de inschrijvingen in scholen 

van minderjarige nieuwkomers. deze 

11
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tussen Hamas en Fatah op het palestijns 

grondgebied is het enorm moeilijk voor de 

vroegere inwoners van gaza om vanuit het 

buitenland een nieuw paspoort te krijgen. 

"Ik had een paspoort dat nog geldig 
was tot en met 2015 en ik heb het 
verscheurd voor ik aankwam. Als 
ik een paspoort aanvraag, zullen 
de veiligheidsdiensten weten dat ik 
in België ben en loop ik het risico 
dat ik in de problemen geraak." 

Mohammed, 37 jaar, Palestijn 
met subsidiaire bescherming.

We beseffen hoe belangrijk het is om het 

bezit van geldige reisdocumenten (blauw 

paspoort en nationaal paspoort) en de 

verblijfsvergunning te benadrukken indien 

men vrij wil reizen binnen en buiten de 

Belgische landsgrenzen. als de vluchtelingen 

die internationale bescherming krijgen 

niet in bezit zijn van deze documenten 

tijdens een controle aan de grens of in 

het buitenland, kunnen ze enkele weken 

door de desbetreffende politiediensten 

worden opgesloten. de door België 

uitgereikte reisdocumenten worden 

namelijk niet erkend indien er geen geldige 

verblijfskaart kan aangetoond worden. er 

toegelaten om te reizen als men in het bezit 

is van een blauw paspoort, de Belgische 

identiteitskaart en de eventuele vereiste 

visa. Reizen naar het land van herkomst is 

in principe verboden. Het cgvs kan het 

statuut van de erkende vluchteling terug 

intrekken wanneer dit ontdekt wordt. 

ondanks de bescherming die door 

België verstrekt wordt, zijn subsidiair 

beschermden nog altijd afhankelijk van 

hun nationale overheid om een paspoort te 

krijgen. om te kunnen reizen buiten België 

zal hen dus gevraagd worden om een geldig 

paspoort van hun land van herkomst voor te 

leggen, samen met hun verblijfsvergunning 

en de eventuele vereiste visa, zelfs als het 

gaat om een reis binnen europa. als ze bij 

hun aankomst in België niet in het bezit 

zijn van een geldig paspoort mogen ze 

zich naar hun ambassade begeven om er 

een nieuw exemplaar aan te vragen. merk 

op dat het voor veel personen dikwijls 

delicaat is om zich aan te melden bij de 

nationale vertegenwoordigers van hun land 

aangezien ze voor datzelfde land op de 

vlucht zijn. de situatie is nog complexer voor 

personen uit palestina, en meerbepaald uit 

de gazastrook. door de gedeelde autoriteit 

___ 
Het recht op reizen52

als erkende vluchtelingen bij hun 

aankomst in België nog een paspoort van 

hun land van herkomst bij zich hebben, 

moeten ze dit afgeven aan het cgvs op 

het moment dat ze er de drie officiële 

attesten kunnen afhalen. aangezien ze een 

volledige internationale bescherming krijgen 

van de Belgische overheid, is het verboden 

om hun origineel identiteitsdocument, 

dat aantoont dat ze nationaal beschermd 

worden, te houden. om zich vrij te kunnen 

verplaatsen binnen België kan een specifiek 

reisdocument worden opgemaakt: het 

"blauw paspoort". Ze kunnen dit document 

verkrijgen door hun identiteitskaart en een 

attest van gezinssamenstelling, uitgereikt 

door de gemeente, voor te leggen aan het 

paspoortbureau van de provincie waar ze 

verblijven. dit reisdocument kost ongeveer 

€ 50 en is 2 jaar geldig. Het is enkel 

12 toegestaan. een irakese moeder met 4 

kinderen van wie de echtgenoot na zijn 

aankomst in België in snelprocedure het 

statuut van erkend vluchteling gekregen 

had, kreeg de toelating tot een dergelijke 

uitzondering. de familie woonde in een 

zuidelijke regio van irak in een afgelegen 

gebied en leefde sinds het vertrek van 

de vader ondergedoken uit angst voor 

represailles voor de gevluchte vader. 

aangezien ze geen paspoorten bezaten (en 

er geen durfden vragen aan de nationale 

autoriteiten), kon de familie zich wettelijk 

gezien ook niet verplaatsen naar een 

buurland om de herenigingprocedure op 

te starten (aangezien er geen Belgische 

diplomatieke post in irak is). door middel 

van brieven met een zeer gefundeerde 

motivatie en een intensieve opvolging door 

onze diensten stond dvZ de vader toe 

een aanvraag tot familiehereniging in te 

dienen in Brussel om zo te vermijden dat 

zijn familie aan grote risico’s zou worden 

blootgesteld. merk op dat deze goedkeuring 

uitzonderlijk was en dat de vader meer dan 

6 maanden moest wachten vooraleer hij 

een antwoord op zijn aanvraag ontving. 

de visumaanvraag vereist tal van officiële 

documenten (indien nodig met een 

in de omgekeerde richting reed, waardoor 

hij op nederlands grondgebied afstapte. 

___ 
Gezinshereniging 
Houders van een wettelijke 

verblijfsvergunning (van 1 of 5 jaar), erkende 

vluchtelingen en subsidiair beschermden 

hebben het recht om zich te herenigen 

met hun echtgeno(o)t(e) (of geregistreerde 

partner) en hun minderjarige kinderen. de 

familie dient daarvoor een visumaanvraag 

in te dienen bij de Belgische diplomatieke 

vertegenwoordiging, bevoegd voor het 

desbetreffende land van herkomst. Het is 

uitzonderlijk mogelijk een visumaanvraag te 

plaatsen bij een andere diplomatieke post 

die dichterbij gelegen is, als de familie zich 

niet in het land van herkomst bevindt. 

in geval van gegronde redenen (vooral 

veiligheids- of gezondheidsredenen) en in 

akkoord met de dienst vreemdelingenzaken, 

kan de aanvraag eventueel ook ingediend 

worden bij dvZ in Brussel. ook als de familie 

grote moeilijkheden ondervindt om zich 

naar een diplomatieke post ter plaatse te 

begeven, wordt deze uitzondering soms 

zal bijgevolg onderhandeld worden over 

de invrijheidstelling door de Belgische 

overheid en door de overheid van het land 

waar de personen met een internationale 

bescherming worden aangehouden, met 

behulp van de noodzakelijke tussenkomst 

van een advocaat. merk op dat dezelfde 

procedure ook geldt gedurende de 

"transitperiode" vlak na de kennisgeving 

van een positieve beslissing. in deze periode 

hebben de pas erkende vluchtelingen enkel 

een "bijlage 25" en een document waarin 

de officiële beslissing beschreven staat. Bij 

een controle in het buitenland is de kans 

daarom groot dat personen die enkel deze 

documenten bezitten tegengehouden en 

opgesloten zullen worden. 

in de voorbije twee jaar werden verschillende 

mensen in nederland opgesloten, omdat ze 

de grens waren overgestoken zonder in het 

bezit te zijn van de vereiste identiteits- en 

reisdocumenten. Het betrof vooral mensen 

die zich vestigden in de grenssteden met 

duitsland of nederland (bijv. maasmechelen, 

luik of antwerpen), en die, soms door 

een eenvoudige onoplettendheid op 

het grondgebied van een naburig 

land terechtkwamen. een irakees had 

bijvoorbeeld de verkeerde bus genomen die 

52.  in de volgende editie van "vluchtschrift" 
(september 2011) zal een dossier 
aan dit thema gewijd worden.
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maandelijkse huur ook al blijft het bedrag 

van de sociale bijstand gelijk aan dat van 

een alleenstaande. merk wel op dat er 

enkele organisaties53 bestaan die financiële 

leningen kunnen toestaan – onder bepaalde 

voorwaarden – voor de betaling van 

vliegtuigtickets of administratieve kosten 

in het kader van gezinshereniging. 

soms zijn de mensen echter slecht 

geïnformeerd betreffende hun rechten 

die verbonden zijn aan gezinshereniging. 

een sociaal assistent van het ocmW 

van antwerpen verklaarde bijvoorbeeld 

aan een irakese erkende vluchteling 

van wie de vrouw en zijn twee kinderen 

nog in irak verbleven dat het verplicht 

was werk te hebben voor de procedure 

tot gezinshereniging kon opgestart 

worden. Zelfs al is de procedure duur, 

het is wettelijk gezien niet toegelaten 

dit te eisen van personen die zich 

met hun gezin willen herenigen. 

in het geval van personen met een 

internationaal erkend statuut leidt deze 

een diplomatieke post is. dit is het geval in 

irak waar er geen Belgische diplomatieke 

post is. vanuit irak is de diplomatieke 

post in ammam (Jordanië) de dichtstbij 

gelegen autoriteit als men een visum wil 

aanvragen. vele families moeten dus naar 

deze stad reizen en er gedurende enkele 

dagen of weken verblijven voor ze hun 

visa kunnen ophalen. ook gezinsleden uit 

equatoriaal-guinea moeten naar een stad 

in een ander land (d.i. dakar in senegal) 

reizen om een visum te kunnen aanvragen. 

naast transport- en verblijfskosten moeten 

dikwijls ook bijkomende dna-testen 

(aangevraagd door dvZ) vergoed worden 

wanneer het niet mogelijk is om de originele 

geboorteaktes voor te leggen of wanneer 

er twijfel is betreffende de echtheid van de 

documenten. de prijs van dergelijke testen 

(tussen de ouder die in België verblijft en 

alle kinderen in het land van herkomst) 

bedraagt ongeveer 200 euro per persoon. 

daarnaast is er ook vaak een nieuwe 

woning nodig om na de aankomst van de 

hele familie iedereen te kunnen huisvesten. 

ook deze wijziging leidt tot belangrijke 

indirecte kosten aangezien de huur van 

een grotere woning dikwijls gepaard 

gaat met een grotere huurwaarborg en 

beëdigde en gelegaliseerde vertaling) zowel 

in België (kopie van de verblijfsvergunning, 

bewijs van inschrijving in de mutualiteit, 

kopie van het huurcontract, enz), als in 

het land van oorsprong (huwelijksakte, 

geboorteaktes, medische certificaten, 

paspoorten, enz.). eens het volledig 

ingevulde dossier is ingediend bij de 

desbetreffende diplomatieke post, zal 

dvZ de visa in principe binnen een 

termijn van 9 maanden verstrekken. 

in de praktijk stellen we echter vast dat de 

gezinsherenigingprocedure omslachtig, 

tijdrovend en zeer duur is. naast de 

"zichtbare en directe" kosten, zoals de prijs 

van paspoorten (tussen €50 en €100 per 

paspoort naargelang het land), visa (tussen 

€ 50 en €100 per visum), vliegtuigtickets 

(tussen €400 en €800 per vliegtuigticket) 

en vereiste beëdigde vertalingen (tussen 

€ 25 en € 40 per pagina), zijn er ook heel 

wat "indirecte" kosten. om de nodige 

documenten te verzamelen, moet men naar 

een diplomatieke post gaan (die zich dikwijls 

op honderden kilometers van de woonplaats 

van de familie bevindt), of, indien er geen 

diplomatieke post in het verblijfsland is, een 

reis bekostigen naar een land waar er wel 
53.  vooral het BcHv, crédal, convivium vzw  

en caritas international vzw. 

___ 
Toegang tot opleidingen 
en de arbeidsmarkt
op basis van hun identiteitskaart hebben 

erkende vluchtelingen rechtstreeks toegang 

tot de arbeidsmarkt en instanties ter 

ondersteuning van de werkgelegenheid 

(FoRem, vdaB of actiRis). Werkzoekenden 

die bij dergelijke instanties ingeschreven 

zijn kunnen eveneens opleidingen volgen. 

subsidiair beschermden hebben dezelfde 

rechten als erkende vluchtelingen, maar 

moeten eerst een "arbeidskaart c", 

uitgegeven door het bevoegde ministerie 

van Werkgelegenheid, afhankelijk van 

de regio (vlaanderen, Wallonië, Brussel) 

waarin men woont. de werkvergunning 

wordt bezorgd door de gemeente waar 

de persoon verblijft op vertoon van de 

verblijfskaart en een formulier dat ingevuld 

is door de regionaal georganiseerde 

arbeidsbemiddelingsbureaus. deze 

vergunning is geldig tijdens de gehele 

duur van het verblijf (één jaar) en geldt 

voor alle betaalde werknemers. om als 

zelfstandige te kunnen werken, dient 

toelatingscriteria werden opgenomen 

(o.a. voldoende bestaansmiddelen). deze 

wet zou de goedkeuring van bepaalde 

gezinsherenigingsdossiers vanaf augustus 

2011 negatief kunnen beïnvloeden. 

procedure bovendien tot voortdurende 

stress en angst voor de veiligheid van 

de familie. doordat men uit vrees voor 

vervolging of geweld is gevlucht, worden de 

families die nog in het land van herkomst 

(of in een transitland) verblijven vaak 

geconfronteerd met serieuze problemen.  

"Ik voel me hier niet altijd op mijn 
gemak. Mijn gedachten zijn 24u/24u 
bij mijn gezin dat nog in een 
gevaarlijk gebied is waar er elke dag 
doden vallen. Enkele dagen geleden 
hebben ze geprobeerd om mijn zoon te 
kidnappen, wat gelukkig niet gelukt 
is. Ik denk constant aan hen en ze 
zijn continu in mijn gedachten. Ik 
kan niet slapen. Ik kan niet eten. 
Ik kan mij niet concentreren als ik 
naar school ga. Ik ben naar de dokter 
gegaan, omdat ik wil dat dit ophoudt. 
Ik kan er met niemand over praten en 
het spookt constant door mijn hoofd."

Haider, 36 jaar, Irakees 
erkende vluchteling

merk op dat in mei 2011 een nieuw 

wetsvoorstel met betrekking tot 

de gezinsherenigingsprocedure 

werd goedgekeurd, waarin nieuwe 

14

_______
Figuur 10:   percentage van de personen die een 

gezinshereniging gestart hebben (lichte 
kleur)
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een persoon met subsidiaire bescherming 

te beschikken over een "beroepskaart" 

uitgereikt door de Fod economie . de 

aanvraag voor deze kaart moet ingediend 

worden bij de dienst administratie van 

de gemeente waar men verblijft. 

merk op dat wij op basis van de getuigenissen 

van de personen die we opvolgden konden 

concluderen dat subsidiair beschermden 

meer moeilijkheden ondervonden om 

werk te vinden. de oorzaken hiervoor 

zijn de beperkte geldigheidsduur van 

hun werkvergunning en een gebrekkige 

communicatie vanuit de medewerkers van de 

verschillende arbeidsbemiddelingsbureaus.

Het is interessant om op te merken dat de 

inschrijving bij een dienst ter bevordering van 

de werkgelegenheid in vlaanderen (de vdaB) 

enkel mogelijk is als de personen al over een 

basiskennis van het nederlands beschikken, 

wat niet het geval is bij FoRem in Wallonië 

of actiRis in Brussel. sommige ocmW-

centra (bijv. in luik) vragen hun begunstigden 

om heel snel na hun aanvraag tot sociale 

bijstand een inschrijvingsbewijs van FoRem 

en een kopie van hun werkvergunning voor 

te leggen, zelfs al zijn de personen in kwestie 

nog niet met een cursus Frans gestart. 

We hebben opgemerkt dat veel jongeren bij 

de start van hun integratieparcours de ambitie 

hadden om hun studies verder te zetten. in 

de realiteit werden ze echter geconfronteerd 

met een moeilijke procedure. om toegang 

te krijgen tot een hogeschool of universiteit 

moeten ze eerst het diploma uit het land van 

herkomst door de bevoegde autoriteiten van 

de taalgemeenschap waar men woont laten 

erkennen. deze procedure is duur (€124 

+ kosten voor de beëdigde vertaling)54 en 

neemt meestal meerdere maanden in beslag. 

op aanvraag kan het ocmW soms wel de 

kosten op zich nemen. velen hebben hun 

land echter in alle haast moeten ontvluchten 

zonder dat ze hun diploma met zich konden 

meebrengen. Hierdoor komt de erkenning 

van hun reeds gevolgde studies in het 

gedrang en dus ook hun integratieparcours. 

naast de erkenning van hun diploma is 

een taaltest op academisch niveau vereist 

vooraleer men studies hoger onderwijs kan 

aanvatten. tenslotte moeten de personen 

ook de toelating van het ocmW krijgen 

om tijdens de gehele duur van de studies 

een uitkering te krijgen. om op dergelijke 

bijstand aanspraak te maken moeten ze 

een geargumenteerd dossier voorleggen 

waarin hun motivatie en bekwaamheid 

Het parcours van een vluchteling

worden toegelicht. in de praktijk zien 

we echter dat de sociale assistenten de 

potentiële studenten dikwijls aanmoedigen 

om beroepsopleidingen te volgen of 

meteen te gaan werken. de verschillende 

diensten voor arbeidsbemiddeling 

oriënteren werkzoekenden met een 

internationaal beschermingsstatuut 

dikwijls naar praktische opleidingen en 

knelpuntsectoren om ervoor te zorgen dat 

ze zo snel mogelijk een job zouden vinden.

"Volgens het OCMW mag ik niet 
meer studeren. Ze hebben gezegd dat 
ik binnen het jaar moet beginnen 
werken. Ik wilde een Master in Engels 
studeren, maar het OCMW was 
daarmee niet akkoord. Ze willen dat 
ik een taal leer enkel om een job te 
vinden en niet om een masterdiploma 
te behalen. Ze ondersteunen mij 

54.  Zie ook de publicatie van ciRe "guide 
pratique pour les équivalences de diplôme en 
communauté française de Belgique - 2009", 
http://www.cire.be/ressources/guides/guide-
equivalence.pdf en die van vluchtelingenwerk 
vlaanderen "praktische gids ‘studeren in 
het hoger onderwijs in vlaanderen" (2008): 
http://www.vluchtelingenwerk.be/bestanden/
publicaties/studeren-hogeren-onderwijs.pdf. 

___ 
Toegang tot de nationaliteit
erkende vluchtelingen kunnen de 

Belgische nationaliteit op twee 

manieren verkrijgen: door naturalisatie 

of door een nationaliteitsverklaring.

naturalisatie is een procedure die 

moet aangevraagd worden bij de 

Kamer van volksvertegenwoordigers. 

deze procedure is eerder een soort 

‘gunst’ dan een recht. naturalisatie kan 

aangevraagd worden door iedereen 

die in het bezit is van een onbeperkte 

verblijfsvergunning (zowel erkende 

vluchtelingen als subsidiair beschermden 

die hier al 5 jaar ononderbroken verblijven) 

en minimum 2 jaar (of 3 jaar voor de 

subsidiair beschermden) wettelijk in België 

woont. Het dossier moet bestaan uit 

de volgende documenten: een ingevuld 

standaardformulier, een kopie van de 

verblijfsvergunning, een attest van 

gezinssamenstelling en een kopie van de 

huwelijksakte (indien het gaat over een 

gezin). 

de naturalisatiecommissie zal advies 

gediplomeerde wetenschappers, werden 

eveneens toegelaten tot een opleiding die 

ingericht werd door een specifieke non-

profitorganisatie en het FoRem te nijvel 

met het doel om laboratoriumtechnici op 

te leiden. dit proefproject was bestemd 

voor een doelgroep die bestond uit 

Belgen in het bezit van een paramedisch 

diploma en buitenlanders van wie het 

wetenschappelijke diploma (nog) niet 

erkend was in België. een intensieve 

opvolging werd verzekerd na de opleiding 

om de studenten in contact te brengen 

met bedrijven uit deze knelpuntsector.

Het onderstaande schema geeft het 

opleidingsniveau weer van de personen die 

wij hebben opgevolgd. 

niet in mijn plannen en projecten. 
In mijn land kreeg ik niet de kans 
om te studeren, omdat ik de studies 
van mijn familieleden moest helpen 
betalen. Ik heb dat moeten opofferen 
voor mijn familie. Nu ik hier ben, 
kan ik weer niet studeren, maar ik 
zal me ertegen verzetten."

Ahmed, 29 jaar, Afghaans erkende 
vluchteling uit Antwerpen.

een jonge syrische erkende vluchteling uit 

antwerpen die informatica had gestudeerd 

in zijn thuisland en die bij de vdaB een 

aanvraag indiende om een cursus informatica 

voor gevorderden te volgen kreeg hiervoor 

een negatief advies van zijn ocmW. de 

sociaal assistent demotiveerde hem en 

verklaarde dat het ocmW die cursus 

niet zou bekostigen, omdat informatica 

geen knelpuntsector is en de kans op 

tewerkstelling niet groot is. in een ander 

ocmW in dezelfde stad kreeg een jonge 

irakese vrouw echter wel de toelating om 

een gespecialiseerde cursus academisch 

nederlands te volgen, bekostigd door het 

ocmW (€ 500), om zo toegang te krijgen 

tot de universiteit waar ze geneeskunde 

wilde studeren. twee andere personen, beide 
_______
Figuur 11:   aantal personen per opleidingsniveau

• analphabète
• école supérieure
• primaire
• secondaire
• université

30%

16%

4%

19%

31%

• analfabeet
• hogere studies
• basisonderwijs
• secundair onderwijs
• universitair onderwijs

30%

16%

4%

19%

31%
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___ 
Opmerking: de taalbarrière

Het is belangrijk om in dit rapport te 

onderstrepen welke moeilijkheden 

de taalbarrière met zich meebrengt 

tijdens de verschillende stappen van het 

integratieparcours. de nieuwkomers 

worden niet alleen aan hun lot 

overgelaten, maar komen ook dagelijks 

in contact met mensen die een andere 

taal spreken (in winkels, op school, 

tijdens taalcursussen, op administratieve 

diensten en het ocmW, enz.). als de 

persoon een gemeenschappelijke taal 

spreekt (bijv. engels), zal die dikwijls niet 

aanvaard worden door de gemeentelijke 

administratieve diensten of zal hem/haar 

gevraagd worden om later terug te komen 

in het gezelschap van iemand die wel de 

officiële taal van die gemeente spreekt.

geven over de aanvraag. als één van 

de ouders de Belgische nationaliteit 

krijgt, wordt deze automatisch ook 

overgedragen aan hun minderjarige 

kind(eren). Wanneer een persoon de 

Belgische nationaliteit krijgt, verliest hij/

zij het statuut van erkende vluchteling. 

vragen aan de dienst vreemdelingenzaken, 

het parket van de rechtbank van eerste 

aanleg en de veiligheid van de staat. als 

die drie adviezen niet allemaal positief zijn, 

is het onwaarschijnlijk dat de naturalisatie 

zal worden toegestaan. merk op dat de 

wachttermijnen voor de behandeling van 

de aanvragen heel lang zijn en bepaald 

worden door de agenda van de Kamer en 

van de commissie voor naturalisatie. men 

moet meestal rekenen op minimum twee 

jaar voor de aanvraag wordt beantwoord. 

de nationaliteitsverklaring is 

een wettelijke procedure die kan 

worden aangevraagd bij de gemeente 

door personen die een onbeperkte 

verblijfsvergunning hebben en die 

gedurende 7 jaar ononderbroken in 

België gewoond hebben. de volgende 

documenten moeten worden ingediend: 

een geboorteakte, een attest van 

gezinssamenstelling en een uittreksel 

van het nationale register dat het 

ononderbroken en wettelijk verblijf in 

België gedurende 7 jaar bevestigt. 

na de aanvraag bij de gemeente moet 

het parket van de rechtbank van eerste 

aanleg binnen de vier maanden advies 

"Ik voel me hier meestal geen 
buitenlander, enkel wanneer ik 
racistische mensen ontmoet. Dat 
gebeurt. Toen ik naar het postkantoor 
ging, spraken ze mij aan in het 
Frans. Ik zei hen in het Engels dat 
ik geen Frans sprak, maar ze wilden 
me niet helpen. Sommige mensen 
respecteren niet dat je de taal nog 
niet spreekt, alsof je maar een 
mens van de tweede klasse bent." 

Noora, 22 jaar, Somalisch 
erkend vluchteling.
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in dit tweede deel lichten we de werking 

en aanpak van de cel integratie van caritas 

international toe. de cel begeleidde 

gedurende het tweejarige evF-project 

(2010-2011) intensief personen die hun 

erkenning aan de grens hebben gekregen 

met behulp van twee evF-projecten kwam 

de cel integratie tot stand. Het eerste 

project had als doel om drie "coaches" 

verantwoordelijk te stellen voor de sociale 

opvolging van kwetsbare vluchtelingen; het 

tweede project wilde antwoord bieden op 

de directe noden van de doelgroep.

___ 
Wie is de "coach"?

de coach is een contactpersoon die 

personen met een erkend statuut vanaf 

de eerste dag van hun invrijheidstelling 

opvolgt en hen op het terrein begeleidt 

tijdens de verschillende etappes van het 

integratieparcours. de coach is aanwezig bij 

alle eerste contacten met de verschillende 

instanties (ocmW, inschrijving bij de 

gemeente, onthaalbureau inburgering, 

Huis van het nederlands enz.). Hij/zij is een 

toegankelijke en flexibele contactpersoon 

die de doelgroep met het nodige advies 

kan bijstaan. de coach is eveneens 

een vertrouwenspersoon die inzicht 

verwerft in de situatie van de personen 

die hij/zij begeleidt. de coach heeft een 

de Begeleiding door 
caritas international

11. Wie is de "coach"?
2. de dag van de invrijheidstelling
3. "intake"
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___ 
De dag van de 
invrijheidstelling

vanaf het moment waarop de sociale dienst 

van tc127 (of de terugkeerwoningen van 

dvZ) een fax ontvangt van het cgvs of 

van de Rvv met een positief antwoord 

over de asielaanvraag van een bewoner (of 

een familie), neemt deze dienst contact op 

met de cel integratie. de maatschappelijk 

werkers brengen de cel op de hoogte 

van de invrijheidstelling en schetsen de 

sociale situatie van de erkende personen. 

tijdens dit gesprek vindt al een eerste 

telefonisch contact plaats met de personen 

zelf om na te gaan of ze kennissen of 

familie hebben die opvang zouden kunnen 

voorzien. als de personen op die manier 

kunnen worden ondergebracht, regelen 

wij een "intakegesprek" de dag nadien. 

indien dit niet mogelijk is, regelen we nog 

dezelfde dag een plaats en een tijdstip 

waar ze ons kunnen ontmoeten. de sociale 

dienst van de gesloten opvangstructuur 

of de dvZ-woningen stuurt per fax een 

kopie van de beslissing en de "bijlage 

25" op de dag van de invrijheidstelling. 

na het verlaten van de opvangstructuur 

kan de vluchteling zich bij de cel 

dispatching van Fedasil aanmelden. daar 

worden personen met een erkend statuut 

normaalgezien een opvangcentrum 

toegewezen waar ze gedurende één of 

twee maanden mogen verblijven tot ze 

een eigen woonst hebben gevonden. in 

de praktijk gebeurt het echter dikwijls dat 

niet iedereen een opvangplaats krijgt. voor 

personen die geen enkele opvangplaats 

vinden (en geen familie of kennissen 

hebben die hen kunnen opvangen) 

stellen we een tijdelijke verblijfplaats 

voor in religieuze gemeenschappen 

(individuele kamer of appartement) 

of in jeugdherbergen gedurende de 

transitperiode. in de loop van het evF-

project konden we een netwerk van 

opvangplaatsen uitwerken om erkende 

vluchtelingen en subsidiair beschermden 

in geval van nood te kunnen herbergen. 

gedegen kennis van de rechten van de 

internationaal beschermde vluchteling 

(die worden uitgelegd tijdens het 

"intakegesprek") en heeft een netwerk 

ontwikkeld dat bestaat uit verschillende 

contactpersonen (administratieve 

diensten, enkele sleutelfiguren binnen 

het cgvs, huiseigenaars, dokters, enz.). 

gedurende de eerste 6 maanden na 

de invrijheidstelling krijgt de persoon 

een intensieve begeleiding. op die 

manier kan de coach de personen 

met een erkend statuut ondersteunen 

in hun persoonlijke ontwikkeling (op 

professioneel, familiaal, cultureel en 

sportief vlak) en integratie in onze 

maatschappij. dit is een groot voordeel 

aangezien de vluchteling gemakkelijker 

inlichtingen kan inwinnen van één 

contactpersoon tijdens de verschillende 

etappes. een dergelijke begeleiding 

is volgens ons absoluut noodzakelijk 

geweest om een kwetsbare doelgroep 

op verschillende niveaus (aankomst, 

aanhouding, communicatieprobleem, enz.) 

kwalitatief en op maat te ondersteunen. 
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___ 
"Intake"

de "intake" is een gesprek (eventueel 

in aanwezigheid van een tolk) waarin 

één van de "coaches" uitgebreid het 

verkregen statuut toelicht (en de rechten 

die daaraan verbonden zijn). de coach legt 

eveneens de verschillende stappen van 

het integratieparcours uit. op dit moment 

worden ook de identiteit en de schrijfwijze 

van de naam gecontroleerd. indien nodig, 

zal de bevoegde overheid gecontacteerd 

worden om de rechtzettingen aan te 

vragen. als de persoon het subsidiair 

beschermingsstatuut gekregen heeft, 

worden ook de mogelijkheid tot 

beroep ter sprake gebracht en kan er 

contact opgenomen worden met een 

advocaat (als men er één had) om deze 

mogelijkheid verder te bespreken. 

als het gaat om een erkend 

vluchteling, wordt het cgvs gevraagd 

de oproepbrief ter bevestiging van 

de identiteit van de persoon op te 

sturen naar de cel integratie indien 
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doordat bijna alle eigenaars zeer 

terughoudend zijn ten opzichte van 

nieuwkomers die sociale bijstand van het 

ocmW krijgen, stellen wij hen voor dat 

caritas international hen rechtstreeks 

de huurwaarborg van twee maanden 

en de eerste maand huur betaalt.

in overleg met de toekomstige huurder 

verzekeren we de huiseigenaar de nodige 

stappen te ondernemen bij het ocmW 

om zo een maandelijkse uitkering te 

bekomen die voldoende is om de huur te 

betalen. Hoewel de verhuurder nog altijd 

kan afzien van het ondertekenen van 

een huurcontract met de begunstigde, 

biedt deze maatregel de eigenaar toch 

meer zekerheid dat de huur maandelijks 

zal betaald worden door het ocmW. 

merk eveneens op dat de huurwaarborg 

altijd moet gestort worden op een 

geblokkeerde rekening. Zelfs als de 

persoon met contant geld heeft betaald, 

beschikt hij/zij altijd over het recht om te 

eisen dat dit geld wordt gestort op een 

geblokkeerde rekening. in de praktijk is 

dit echter niet evident en sterk afhankelijk 

van de welwillendheid van de eigenaar. 

van doktersconsultaties of de aankoop 

van medicatie op zich nemen. 

Het grootste probleem in deze 

transitperiode is het vinden van een woning. 

er zal daarom contact gelegd worden met 

een netwerk van huiseigenaars. op die 

manier proberen we in onze dienstverlening 

een geschikte woning te vinden en een 

bezichtiging te regelen. een coach zal de 

persoon begeleiden bij het bezoek aan 

de woning. tijdens deze bezichtiging kan 

de coach de eigenaar geruststellen en 

het statuut en de rechten van de persoon 

uitleggen (vooral het recht op sociale 

bijstand van het ocmW). op die manier 

komt een vlottere communicatie tussen 

de huurder en huiseigenaar (indien nodig 

met een tolk via de telefoon) tot stand. 

de woonstbezichtiging biedt eveneens 

de gelegenheid om enkele zaken te 

onderzoeken. voldoet het huis aan de 

minimumnormen (die soms sterk verschillen 

van de standaarden in het land van 

oorsprong)? is de huurprijs aanvaardbaar 

in verhouding met de kwaliteit van de 

woning? is de woning effectief bewoonbaar 

of wil de eigenaar misbruik maken van de 

precaire situatie van de potentiële huurder?

de vluchteling op dat moment nog 

geen definitief domicilieadres heeft. 

dit intakegesprek dient om de 

nieuwkomer gerust te stellen en 

hem de verschillende etappes van 

het integratieparcours duidelijk uit te 

leggen. Het is eveneens mogelijk om te 

polsen naar de situatie, verwachtingen 

en de specifieke behoeftes (medisch, 

psychologisch, enz.) van die persoon.

___ 
Tijdens de transitperiode

tijdens de transitperiode wordt de persoon 

gehuisvest door de cel integratie of door 

vrienden. naargelang de stad waar hij/

zij verblijft tijdens de transitperiode en 

afhankelijk van de plaatselijke voorzieningen 

kan de persoon toegang krijgen tot een 

sociale kruidenier, een sociaal restaurant 

of tot voedselpakketten. omdat er nog 

geen sociale bijstand is aangevraagd 

bij het ocmW kan de cel voor uiterst 

kwetsbare dossiers eveneens de kosten 
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op basis van onze ervaringen kunnen we 

duidelijk stellen dat de argumenten die de 

coaches aanbrachten bij de huisbezichtiging 

zeker geholpen hebben in de zoektocht 

naar een woning. Het is grotendeels 

dankzij een dergelijke aanpak dat we erin 

geslaagd zijn om voor alle personen die we 

begeleid hebben een woning te vinden. 

___ 
Lokale verankering: een 
periode van intensieve 
opvolging door een coach

van zodra de betalingen verricht zijn en 

de huurder de sleutels gekregen heeft, 

helpen we de persoon om te verhuizen 

(voornamelijk in het geval van gezinnen met 

minderjarige kinderen). We lenen hen een 

"basisinstallatiekit" (matras, deken, kussen, 

potten en pannen, bestek, een kleine 

tafel, stoelen) om hen in staat te stellen in 

hun nieuwe huis te wonen in afwachting 

van de goedkeuring van de aanvraag 

tot financiële bijstand van het ocmW. 

op de dag van de installatie, zorgen wij 

zich wil herenigen met zijn/haar familie. 

tijdens deze twee periodes (transit en 

sociale verankering) is de begeleiding 

door de coach redelijk intensief. Hij/zij 

kan altijd gecontacteerd worden en volgt 

alle ondernomen stappen goed op. 

___ 
Contact houden: 
referentiepunt

als de persoon geïnstalleerd is, bijstand 

van het ocmW krijgt, de officiële 

verblijfsdocumenten heeft ontvangen en 

een taalcursus volgt, zal de begeleiding 

geleidelijk aan minder intensief worden. 

ook al wordt er vanaf dan minder vaak een 

beroep op zijn/haar begeleiding gedaan, 

de coach blijft een referentiepunt die kan 

gecontacteerd worden als de personen 

vragen hebben of volgende stappen van 

hun integratieproces moeten ondernemen. 

er meestal voor dat de energiemeters 

gecontroleerd worden en de naam van de 

gebruiker gewijzigd wordt. We leggen ook 

kort uit hoe het afval gesorteerd wordt 

en wat de basisregels zijn met betrekking 

tot de buurt en de gemeenschap. 

afhankelijk van de taalgemeenschap is 

één bepaalde coach verantwoordelijk voor 

de sociale opvolging van de personen. 

de coach vergezelt de personen bij de 

verschillende administratieve procedures 

en sociale stappen, alsook bij de eerste 

afspraken bij het ocmW en de gemeente. 

op die manier wordt het integratieproces 

aanzienlijk vereenvoudigd. deze begeleiding 

kan eventuele miscommunicatie bij de 

administratie (bijv. vertraging van de 

procedure) voorkomen. daarom vergezelt 

de coach de persoon ook bij de registratie 

op het onthaalbureau inburgering en bij het 

bezoek aan het "Huis van het nederlands". 

Hij/zij zal vaak ook verschillende scholen 

contacteren om een plaats te vinden voor 

de kinderen en begeleidt de families bij de 

inschrijving. eens de verblijfsdocumenten 

en sociale bijstand in orde zijn, zal een 

contactpunt met een lokale sociale dienst 

geregeld worden. op die manier is er sociale 

opvolging mogelijk wanneer een persoon 

6
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___ 
Een collectieve dimensie

naast de persoonlijke begeleiding door een 

coach worden er ook collectieve activiteiten 

georganiseerd om verschillende personen 

met een beschermd statuut samen te 

brengen. nadat de mensen geïnstalleerd 

zijn in hun woning worden er per jaar 

drie voorlichtingssessies georganiseerd in 

verschillende talen over goed energie- en 

afvalbeheer. daarnaast nodigen we hen 

ook uit om ongeveer viermaandelijks 

deel te nemen aan culturele activiteiten 

(bijv. museabezoeken, stadsbezoeken, 

bezoek aan de zoo, daguitstap naar de 

zee, enz.). deze uitstappen zijn enorm 

populair bij het doelpubliek. Ze zijn de 

ideale gelegenheid om andere mensen 

te ontmoeten of terug te zien (voor zij 

die tijdens hun procedure in hetzelfde 

centrum verbleven), om hun ervaringen 

met elkaar te delen, alsook om hun hart te 

kunnen luchten bij lotgenoten en ze voor 

heel even uit hun isolement te halen.

getuigenissen

dit derde deel van het rapport stelt enkele 

getuigenissen voor van personen die we 

opgevolgd hebben.  

We vroegen hen hoe ze zich nu voelen, 

wat integratie voor hen betekent en 

welke toekomstplannen ze koesteren.  

getuigenissen
_ 
"Wat mij het meest pijn doet is dat de mensen mij aankijken alsof ik 
hier enkel ben gekomen om financiële en materiële steun te krijgen. 
Daardoor kan ik mij echt slecht voelen. Maar ik ben in een veilig en 
democratisch land waar er vrede is en dat maakt mij wel heel gelukkig." 

Tarek, 45 jaar, Palestijns erkend vluchteling._
"Ik voel me niet helemaal op mijn gemak en ik pieker veel. Ik heb 
gemerkt dat het niet gemakkelijk is om van het OCMW te leven 
en om werk te vinden in Brussel. Ik denk na over mijn toekomst, 
maar ik ben bang. Ik ben bang van wat er nog zal gebeuren."

Issam, 21 jaar, Palestijn met subsidiaire bescherming.  _
"Het leven is hier goed. Ik heb eindelijk een gevoel van veiligheid, vrede 
en stabiliteit en de kinderen hebben hier een betere toekomst. Maar ik 
voel me hier niet op mijn gemak want ik heb al dikwijls van land moeten 
veranderen (Irak, Syrië, België) en ik heb hier geen familie of kennissen. 
Ik voel me alleen. Ik voel me opgesloten omdat ik geen vrienden heb met 
wie ik op stap kan gaan of dingen kan doen. Mijn man is altijd aan het 
studeren en zijn cursussen aan het bekijken. Hij is altijd bezig."

Imane, 47 jaar, Irakese erkend vluchtelinge._
"Integratie betekent dat je niet enkel blijft optrekken met mensen die 
dezelfde taal spreken, maar dat je contacten legt met Belgen, met 
hen discussieert, ideeën uitwisselt, over hun land praat, enz." 

Mohammed, 37 jaar, Palestijn met subsidiaire bescherming.

7
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_ 
"We kennen hier al enkele mensen, maar nog niet zoveel. Het zijn vooral 
oppervlakkige contacten, want we spreken de taal nog niet zo goed. We 
zeggen wel "hallo , hoe gaat het?", maar dan zitten we vast omdat we niet 
goed weten hoe we nog iets kunnen zeggen. We zijn hier nog nieuw, maar we 
voelen ons niet gediscrimineerd. We hebben enkele vrienden in onze buurt 
en we proberen met hen te communiceren in het Frans en met gebarentaal!" 

Ali, 54 jaar, Irakees erkend vluchteling._
"Ik zou willen dat mijn kinderen hier studeren aan de universiteit en 
dat ik werk vind waar ik al mijn kennis en ervaring kan gebruiken 
die ik opgedaan heb tijdens mijn voormalige carrière. België is nu 
ons land, want we zijn ons land van oorsprong verloren. Daarom 
wil ik in dit land investeren en bijdragen tot de ontwikkeling."

Hamid, 45 jaar, Irakees erkend vluchteling._
"Integratie betekent dat je deel uitmaakt van de bevolking, weet welke 
rechten en plichten je hebt en de gebruiken en levenswijze van de 
mensen kent. Het houdt ook in dat je relaties opbouwt met de mensen 
hier en dat je hen terug kan geven wat zij jou hebben gegeven."

Issam, 21 jaar, Palestijn met subsidiaire bescherming. _ 
"Toen ik hier aankwam was het leven heel moeilijk. Ik voelde me een 
vreemdeling, omdat onze maatschappij veel minder individualistisch 
is. België is mooi. In het begin was het moeilijk, omdat ik niet wist 
naar waar ik moest gaan en hoe ik mij kon verplaatsen. Maar toen 
ik mensen leerde kennen en begon studeren, ging het beter."

Issam, 21 jaar,  Palestijn met subsidiaire bescherming. 

getuigenissen

_ 
"Sinds we hier zijn, en dat is nu bijna een jaar, hebben we veel 
gedaan voor de kinderen: inschrijving in een school, deelname aan 
sportactiviteiten, enz. Ons leven is stabiel geworden. Nu ben ik kalm, 
want de kinderen gaan naar school en het gaat. Mijn vrouw en ik gaan 
ook naar school. Ook al gaat het niet heel snel vooruit, we zetten toch 
beetje bij beetje stappen in de goede richting. Ik denk dat we binnen 
een jaar een normaal leven zullen hebben, maar we hebben nog wat 
tijd nodig. Om een normaal leven te kunnen leiden moeten we de taal 
spreken en de werking van alle dingen nog beter leren kennen. We moeten 
de regels en wetten leren en sociale relaties opbouwen met Belgen." 

Ali, 54 jaar, Irakees erkend vluchteling._
Je kan niet alles hebben in het leven. Alles evolueert beetje bij beetje. Je 
kan niet zomaar van het ene punt naar het andere gaan in één simpele 
sprong. We hopen enkel dat we hier gelukkiger zullen worden.

Fatima, 40 jaar, Irakese vrouw met subsidiaire bescherming.._
"Ik begin me weer een menselijk wezen te voelen, omdat ik weer 
menswaardigheid ken en toekomstperspectieven heb. Ik begin weer te leven 
en heb de indruk dat ik opnieuw geboren ben, dat er een nieuwe toekomst 
op me wacht en dat ik kan bereiken waarvan ik altijd gedroomd heb." 

Bilal, 21 jaar, Palestijn met subsidiaire bescherming
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55.  art. 74/5§1 2° van de wet van 15/12/1980  
staat toe dat "de vreemdeling die tracht het rijk 
binnen te komen zonder aan de voorwaarden, 
gesteld door artikel 2, te voldoen, (en die aan 
de grens een asielaanvraag heeft ingediend) 
in een welbepaalde plaats, gesitueerd in het 
grensgebied, mag worden vastgehouden, in 
afwachting van de machtiging om in het rijk 
toegelaten te worden of van zijn terugdrijving van 
het grondgebied"..

COnCLusIEs
dit rapport had als doel het 

integratieproces van asielzoekers erkend 

aan de grens in beeld te brengen, op 

basis van de terreinervaringen van de cel 

integratie gedurende de voorbije 2 jaar.  

We merkten dat erkende asielzoekers na 

hun invrijheidstelling doorgaans aan hun lot 

worden overgelaten. Ze hebben namelijk 

geen toegang tot een transitverblijfplaats 

en ervaren moeilijkheden om financiële 

of materiële hulp aan te vragen zolang 

ze nog geen woning hebben gevonden. 

Ze moeten hun weg vinden naar de 

verschillende administratieve diensten via 

een hindernissenparcours met vaak hoge 

drempels.

ondanks hun grote aantal zijn de 

realiteit en de specifieke problemen van 

personen aangehouden aan de grens 

veel minder gekend bij het grote publiek 

dan van andere migranten (zelfs al zijn 

ze gelijk aan zij die hun statuut wel 

op het Belgische grondgebied hebben 

verkregen). door deze realiteit aan het 

licht te stellen werden we geconfronteerd 

met juridische leegtes en twijfelachtige 

praktijken op verschillende niveaus. 

eerst en vooral lijkt het ons belangrijk 

om de aandacht te vestigen op de 

systematische opsluiting van alle 

asielzoekers die worden aangehouden 

aan de grens door de dienst 

vreemdelingenzaken. de wetgeving 

verplicht dvZ niet om dit te doen, maar laat 

het wel toe (men "mag" hen opsluiten)55. 

We hebben benadrukt dat vooral het 

financiële prijskaartje (de repatriëring 

moet worden bekostigd door de 

luchtvaartmaatschappij als de persoon nog 

geen toegang kreeg tot het grondgebied) 

en de efficiëntie (als de asielaanvraag 

wordt geweigerd, bevindt de persoon zich 

reeds in handen van dvZ waardoor de 

terugkeer onmiddellijk georganiseerd kan 

worden) de belangrijkste redenen zijn voor 

de lange aanhouding van asielzoekers. 

We merkten op dat vóór de wetswijziging 

van 1980 asielzoekers opgepakt aan 

de grens enkel door dvZ werden 

vastgehouden voor de duur van het 

ontvankelijkheidsonderzoek. als hun 

aanvraag in aanmerking kwam voor het 

verlenen van een statuut, werden ze 

weer vrijgelaten en mochten ze in een 

reguliere opvangstructuur verblijven terwijl 

het cgvs het dossier verder onderzocht. 

de nieuwe wetgeving heeft het cgvs 

gedwongen om een beslissing over 

asielaanvragen ingediend aan de grens 

binnen een termijn van 15 dagen uit te 

spreken. daardoor hebben de asielzoekers 

die werden aangehouden aan de grens 
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heel weinig tijd om de bijkomende 

documenten te verzamelen die zouden 

kunnen bijdragen tot de goedkeuring van 

hun aanvraag. een snelle behandeling van 

de asielaanvraag heeft uiteraard voordelen, 

maar soms moet men te snel een beslissing 

nemen als nog niet alle documenten 

voorhanden zijn. daarbij komt ook het 

probleem dat het interview niet voldoende 

voorbereid kan worden in het bijzijn 

van een advocaat. deze voorbereiding 

is zo goed als onmogelijk door de korte 

beslissingstermijnen. Bovendien wordt de 

aanwezigheid van een advocaat tijdens het 

interview vaak niet eens gegarandeerd. 

na hun invrijheidstelling worden de 

erkende asielzoekers geconfronteerd 

met de harde realiteit aangezien ze nog 

geen sociaal netwerk hebben die hen kan 

helpen en advies kan geven. Zonder de 

toegang tot een regulier onthaalcentrum 

moeten de personen met een erkenning 

zich alleen weten te redden, niet enkel 

in hun levensonderhoud (slaapplaats, 

medische zorgen, voeding, transport, 

enz.), maar ook in de zoektocht naar een 

woning met alle moeilijkheden vandien 

(o.a. het kunnen voorleggen van een 

huurwaarborg en de eerste maand huur). 
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dit rapport heeft eveneens de werking 

van de cel integratie verduidelijkt en 

waarom personen erkend aan de grens 

een intensieve sociale opvolging en 

coaching nodig hebben tijdens de eerste 

etappes van hun integratieproces. door 

hen een waardige slaapplaats, financiële 

steun en een tegemoetkoming voor de 

medische kosten tijdens de transitperiode te 

verstrekken, heeft onze dienstverlening een 

praktisch-juridische leegte die de personen 

tijdens hun transitperiode ervaren proberen 

op te vullen. de cel integratie heeft dus 

de verantwoordelijkheid opgenomen ten 

opzichte van deze specifieke doelgroep 

van erkende vluchtelingen voor iets wat 

eigenlijk onder de bevoegdheid van 

de Belgische beleidsautoriteiten valt. 

aangezien de cel integratie in heel België 

werkzaam is, was het mogelijk om een 

gedegen kennis te ontwikkelen van de 

lokale praktijken en de sociale kaart van 

de verschillende regio’s en steden waar 

we gewerkt hebben. er werd eveneens 

een nieuwe vorm van sociale begeleiding 

ontwikkeld: een coach.

de integratie van de nieuwkomer blijft 

echter een lang proces, dat, naar onze 

mening, niet simpelweg stopt wanneer 

het om kleine verwarringen, een te snelle 

analyse van de situatie, een eenvoudig 

taalprobleem of een duidelijk probleem 

van onwetendheid (of onbekwaamheid) 

van bepaalde werknemers. dit gebrek aan 

kennis leidt tot problemen die soms zware 

gevolgen hebben voor de vluchtelingen zelf 

(weigering van sociale bijstand, het leveren 

van de verkeerde verblijfsvergunning, 

dreigementen tot uithuiszetting door de 

huiseigenaar, enz.).

tot slot toonden onze werkervaringen aan 

dat het statuut van subsidiaire bescherming 

onvolledig is, vooral met betrekking tot 

de vrijheid om te reizen. de opgevolgde 

personen die niet meer in het bezit van 

hun paspoort waren, verklaarden namelijk 

dat ze zich niet bij de autoriteiten van hun 

land van herkomst durfden te vertonen om 

een reisdocument aan te vragen nadat ze 

asiel in België hadden aangevraagd. Het 

lijkt ons daarom aangewezen om hen een 

gelijkaardige bescherming als de erkende 

vluchtelingen te geven.  

deze bescherming houdt in dat het cgvs 

hen de nodige verblijfsdocumenten, alsook 

een blauw reispaspoort of een equivalent 

hiervan verstrekt. 

de erkende persoon wordt dus eigenlijk 

het slachtoffer van de wetswijziging 

van 1980. door deze nieuwe wetgeving 

ontstond er een soort vervaging in de 

verdeling van de verantwoordelijkheden, 

vooral met betrekking tot de ocmW’s 

van de gemeentes waar de gesloten (of 

bewaakte) structuren gesitueerd zijn, 

dvZ en Fedasil. Fedasil is niet rechtstreeks 

verantwoordelijk voor de personen die 

een statuut gekregen hebben, maar 

zou hen toch idealiter moeten helpen 

integreren tijdens de transitperiode. 

met betrekking tot de administratieve 

procedures stelden wij vast dat het 

eerste probleem zich vaak situeert bij 

de lange wachttijden voor het bekomen 

van de identiteitsdocumenten en de 

mogelijke complicaties als gevolg van 

een naamsverandering, die ons inziens 

een willekeurige naamsbepaling van het 

cgvs inhoudt die niet in de wet wordt 

gerechtvaardigd. deze administratieve 

problemen vertragen de hele procedure 

en belemmeren de toegang tot sommige 

rechten of voorzieningen. We hebben 

deze opmerkingen toegelicht met 

getuigenissen en concludeerden daaruit dat 

er verschillende oorzaken zijn: vaak gaat 

conclusie en aanbevelingen

hij/zij begint te werken of financieel 

bijdraagt aan de maatschappij waar 

hij deel van uitmaakt. integratie is een 

voortdurende dynamiek die in twee 

richtingen werkt en zowel betrekking 

heeft op de erkend vluchteling/subsidiair 

beschermde als de samenleving zelf waarin 

hij/zij participeert.

AAnBEvELInGEn
met betrekking tot het integratieparcours 

van personen met een internationaal 

beschermingsstatuut wil caritas 

international verschillende aspecten 

benadrukken die onze aandacht trokken 

tijdens de intensieve opvolging van 

vluchtelingen aangehouden aan de grens. 

indien de onderstaande aanbevelingen 

opgevolgd worden, zouden volgens 

ons de rechten en plichten van erkende 

vluchtelingen en subsidiair beschermden 

beter gerespecteerd worden en kan 

de integratie vlotter verlopen.

_ 
Met betrekking tot 
de asielprocedure 

geen systematische aanhouding 

van asielzoekers aan de grens

de wet laat niet toe dat asielzoekers 

systematisch worden aangehouden aan de 

grens (of een andere opvangstructuur met 

dezelfde voorwaarden). de asielzoekers 

worden van hun vrijheid beroofd en 

doorlopen een versnelde asielprocedure. 

deze opsluiting veroorzaakt psychologische 

problemen en kan nefaste gevolgen 

hebben voor de procedure (gebrek aan 

tijd om documenten te laten overkomen, 

stress en een gebrek aan voorbereiding op 

interviews).

advies en effectieve opvolging van 

de procedure door een advocaat

in meer dan 30% van de dossiers die 

we opgevolgd hebben was er geen 

advocaat aanwezig tijdens de procedure. 

een voorbereiding op het verhoor en de 

uitleg en aanwezigheid van een advocaat 

zijn nochtans absoluut noodzakelijk voor 

het goede verloop van de procedure en 

maken deel uit van de juridische bijstand 

waarop elke asielzoeker recht heeft.

_ 
Het verlaten van de gesloten 
asielcentra of van de 
terugkeerwoningen van DvZ
Het oprichten van een duidelijke 

instantie die verantwoordelijk is voor 

de in vrijheid gestelde personen 

momenteel worden de erkende 

vluchtelingen of subsidiair beschermden 

binnen de 4 uur na ontvangst van 

de beslissing in vrijheid gesteld en op 

straat gezet. Het is noodzakelijk dat 

deze personen toegang krijgen tot een 

slaapplaats, voedselhulp en een instelling 

die de medische kosten op zich neemt. 

de opvangcentra voor daklozen (waar 

ze niet altijd toegang toe hebben) zijn 

doorgaans niet geschikt voor een dergelijk 

kwetsbaar publiek. Wij vragen daarom een 

systematische toegang tot opvangcentra 

voor beschermde personen op de dag van 

hun invrijheidsstelling en dit gedurende 

minstens 2 maanden (om hen in die periode 

de kans te geven een woning te zoeken).

intensieve begeleiding bij de 

zoektocht naar een woning  

Het vinden van een geschikte woning 

is één van de moeilijkste etappes voor 
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kunnen worden voordat de beslissing na 

30 dagen definitief wordt goedgekeurd. 

respecteren van de wettelijke 

wachttijden m.b.t. het toekennen 

van sociale bijstand 

Het ocmW heeft wettelijk gezien 30 dagen 

de tijd nadat een aanvraag ingediend is om 

een beslissing uit te spreken.  

in werkelijkheid wordt deze wachttermijn 

echter niet altijd gerespecteerd. daarnaast 

kunnen de verschillende stappen die 

moeten ondernomen worden om de 

bijstand effectief uitbetaald te krijgen deze 

termijn nog eens extra verlengen. Het lijkt 

ons daarom aangewezen dat het ocmW 

een noodbijstand verleent (in de vorm van 

materiële of financiële steun) aan personen 

die zich in een zeer precaire situatie 

bevinden. 

sensibilisering van de sociale 

assistenten wat betreft de 

rechten van de personen met een 

internationale bescherming 

erkende vluchtelingen en subsidiair 

beschermden zijn kwetsbare personen die 

al zware beproevingen hebben doorstaan 

(oorlogstrauma’s, vervolging, enorme stress, 

enz.). dergelijke ervaringen en problemen 

door het ocmW). op die manier kunnen 

we hen geruststellen en een positiever 

imago omtrent erkende vluchtelingen 

en ocmW-gerechtigden creëren. 

_ 
Met betrekking tot de 
administratieve stappen

a. de ocmW’s: 

binnen de 30 dagen na de beslissing 

van het Cgvs of de rvv moeten de 

vluchtelingen zich begeven naar het 

oCMw van hun nieuwe woonplaats om 

hun aanvraag tot bijstand in te dienen

sommige ocmW’s menen echter dat 

de asielprocedure niet voltooid is zolang 

de beslissing nog niet ‘definitief’ is 

(en er dus nog geen 30 dagen na de 

beslissing verstreken zijn). Ze verklaren 

dan dat niet zij, maar het ocmW van de 

gemeente waar de asielzoekers tijdens 

hun asielprocedure verbleven bevoegd is 

voor deze personen. deze opvatting leidt 

tot absurde situaties waardoor personen 

zich soms meer dan honderd kilometer 

moeten verplaatsen om zich te kunnen 

inschrijven bij een ocmW waar ze slechts 

gedurende enkele dagen geholpen 

de nieuwkomers die vaak de taal nog 

niet spreken en die geen enkel contact 

met de Belgische maatschappij gehad 

hebben tijdens hun verblijf in het gesloten 

opvangcentrum. Het is belangrijk dat de 

personen ondersteund worden tijdens deze 

zoektocht om zo effectief toegang tot hun 

rechten te krijgen. deze ondersteuning 

moet volgens ons proactief gebeuren. 

daarom proberen we nog voor de persoon 

is langsgekomen al op zoek te gaan naar 

eventuele huisvesting. We begeleiden hen 

eveneens bij woonstbezichtigingen of 

toch minstens tijdens de gesprekken en 

onderhandelingen met de huiseigenaars.  

sensibiliseren van de huiseigenaars
We hebben aangetoond dat het uiterst 

moeilijk is voor dit doelpubliek om 

toegang te krijgen tot een woning (door 

discriminatie of racisme, het feit dat ze 

bijstand krijgen van het ocmW of door 

het niet kennen van hun rechten). daarom 

lijkt het ons belangrijk om de huiseigenaars 

bewust te maken van de rechten van 

erkende vluchtelingen en om hen de 

mogelijkheden uit te leggen (zoals de 

betaling van de huurwaarborg en van de 

eerste maand huur, alsook het rechtstreeks 

uitbetalen van de maandelijkse huur 

conclusie en aanbevelingen

B. de inscHRiJving BiJ de gemeente

Het verstrekken van 

verblijfsvergunningen binnen een 

redelijke wachttermijn
in bepaalde gemeentes of steden moet 

men meer dan twee maanden wachten 

om een afspraak te krijgen om een 

verblijfsvergunning te kunnen aanvragen. 

door deze lange wachttijd hebben de 

personen geen toegang tot hun andere 

rechten (bankrekening, aanvraag tot 

kinderbijslag, enz.)

Het leveren van de bijlage 

15 na de adreswijziging
de bijlage 15 laat de personen toe zich in te 

schrijven in de mutualiteit en kan wettelijk 

gezien geleverd worden bij het aanvragen 

van een adreswijziging (gelijktijdig met het

 "model 2-formulier"). vele steden leveren 

dit document echter pas wanneer de 

identiteitskaart effectief wordt aangevraagd 

(dikwijls pas na enkele maanden) en 

andere geven het helemaal niet. 

c. Het cgvs

duidelijkere regels over 

naamswijzigingen
Het cgvs kan de identiteit van de 

erkende asielzoekers wijzigen als ze 

de personen dikwijls om een kennis 

of vriend mee te brengen die als tolk 

kan fungeren en zo de communicatie 

tussen beide partijen mogelijk maakt. dit 

bemoeilijkt de administratieve procedure 

voor personen die op dat moment nog 

geen sociaal netwerk in België hebben 

kunnen uitbouwen. er bestaan nochtans 

gratis maatschappelijke tolkendiensten 

met zeer bekwame vertalers die 

bereikbaar zijn via de telefoon en in 

verschillende talen kunnen tolken.

Het uitbetalen van de huurwaarborg 

in cash in welbepaalde gevallen 

in bepaalde regio’s, zoals in Brussel, 

vragen verschillende huiseigenaars dat 

de huurwaarborg via overschrijving op 

een niet geblokkeerde private rekening 

(i.p.v. op een geblokkeerde rekening, 

zoals de wet voorziet) wordt gestort (met 

een ontvangstbewijs). om de toegang 

tot een woning te vergemakkelijken 

zou het dus interessant zijn dat de 

ocmW’s toestaan dat de waarborg 

op die manier betaald wordt. 

moeten zeker in acht worden genomen 

door de sociale assistenten opdat ze de 

persoon adequaat zouden kunnen bijstaan. 

als het aangewezen lijkt, moeten ze de 

personen psychologische ondersteuning 

aanraden of doorverwijzen naar 

gespecialiseerde diensten die hen kunnen 

helpen om hun trauma’s te verwerken. 

spontane uitleg door de sociale 

assistenten m.b.t. de rechten en de 

voorzieningen voor personen met een 

internationaal beschermingsstatuut 

zoals beschreven in de wetgeving
Het is belangrijk dat de sociale assistenten 

uit zichzelf alle nodige informatie 

verstrekken met betrekking tot de rechten 

en mogelijkheden die voorzien zijn in de 

wet voor asielzoekers (installatiepremie, 

recht op een sociaal abonnement tegen 

een voordelig tarief, tussenkomst in 

scholings- en energiekosten, enz). 

Het gebeurt namelijk heel dikwijls 

dat vluchtelingen niet weten dat ze 

recht hebben op deze voordelen als 

ze er zelf niet expliciet naar vragen.  

aanvraag door de sociale 

assistenten tot tolkendiensten
de medewerkers van het ocmW vragen 
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een overzicht biedt van de verschillende 

mogelijkheden zodat de geïnteresseerden 

deze lessen sneller kunnen vinden. 

beschikbaarheid van de lessen 

en aanpassing van de methodes 

om de taal aan te leren

in veel steden zijn er lange wachtlijsten voor 

taalcursussen. voor het beginnersniveau 

nederlands in antwerpen moeten 

nieuwkomers vaak tot één jaar wachten 

voor ze een cursus kunnen volgen. We 

pleiten voor nog meer taalcursussen op 

leest van beginners, waarbij de lessen 

vooral focussen op het praktische 

gebruik van de taal in het dagelijkse 

leven. Het is tot slot belangrijk dat de 

personen lessen kunnen volgen die 

elkaar opvolgen gedurende het hele 

schooljaar zonder dat ze maanden moeten 

wachten op de volgende module.  

sportieve en sociaal-culturele 

activiteiten als stimuli voor de interactie 

met de belgische samenleving

een andere factor die de integratie van 

nieuwkomers belemmert is het sociaal 

isolement. Het lijkt ons daarom uitermate 

aangewezen om contactmomenten te 

organiseren d.m.v. sociaal-culturele en 

_ 
Integratie

belang van het snel 

aanleren van de taal 

Kennis van het nederlands of Frans 

(afhankelijk van de taalregio) is 

onontbeerlijk voor het administratieve 

en persoonlijke integratieproces. daarom 

lijkt het ons absoluut noodzakelijk om 

de personen met een internationaal 

beschermingsstatuut te ondersteunen 

bij de zoektocht naar taalcursussen 

die afgestemd zijn op hun niveau. 

Het oprichten van een centrum 

die de beschikbare plaatsen voor 

de lessen frans centraliseert

in Wallonië en Brussel is het voor personen 

die Frans willen leren heel moeilijk om een 

instituut te vinden waar er nog plaatsen 

beschikbaar zijn of waar het geschikte 

lesniveau wordt gedoceerd.  

de personen moeten zich daarom meestal 

alleen weten te redden en zelf actief op 

zoek gaan naar een geschikte taalcursus. 

Het lijkt ons daarom heel belangrijk 

om een centraliserende structuur in te 

richten die de verschillende cursussen 

en beschikbare plaatsen opzoekt en 

niet in het bezit zijn van een origineel 

paspoort. Het cvgs past daarvoor 

interne en weinig uitgewerkte regels 

toe. deze naamswijzigingen kunnen 

leiden tot grote psychologische en 

administratieve problemen, vooral voor 

families waarvan de ouders en kinderen 

niet meer dezelfde naam dragen.

_ 
vrij verkeer van subsidiair 
beschermden
Het verstrekken van een 

reisdocument voor personen met 

een subsidiair beschermingsstatuut  
voor sommige personen is het moeilijk om 

zich naar de ambassade van hun land te 

begeven en een reispaspoort aan te vragen, 

omdat ze in een asielprocedure verwikkeld 

zijn en op de vlucht zijn. voor anderen is 

het simpelweg onmogelijk om een paspoort 

vanuit België aan te vragen. vooral 

palestijnen uit de gazastrook en irakezen 

kunnen sommige paspoorten enkel 

aanvragen op de ambassade van parijs. er 

zijn dus veel subsidiair beschermden die 

België niet kunnen verlaten en die  

5 jaar moeten wachten vooraleer ze 

een reisdocument kunnen aanvragen.

conclusie en aanbevelingen

groepsactiviteiten (bijv. infosessies over 

het gebruik van energie en het sorteren 

van afval) en culturele en recreatieve 

uitstappen (bijv. museumbezoek of een 

daguitstap naar zee). deze activiteiten 

halen de personen uit hun isolement 

en brengen mensen bij elkaar die met 

dezelfde problemen en uitdagingen 

geconfronteerd worden. op die manier 

ontstaat er stap voor stap een vertrouwd 

sociaal netwerk en een positieve 

synergie tussen deze lotgenoten.

de coach adviseert en verwijst de nieuwe 

burgers door naar de bevoegde diensten en 

instanties die hen kunnen bijstaan en een 

antwoord kunnen bieden op hun noden en 

persoonlijke vragen. de coach helpt zoeken 

naar mogelijkheden en financiële middelen 

om de plannen van de personen met een 

erkend statuut te kunnen realiseren.  

Hij/zij volgt het integratieparcours van de 

personen met een beschermend statuut op 

de voet op en heeft zicht op welke stappen 

er nog moeten ondernomen worden.  

belang van collectieve activiteiten

de persoonlijke begeleiding gaat volgens 

ons het best gepaard met informatieve 

sportieve activiteiten. op die manier 

kan de eenzaamheid van de doelgroep 

wat worden verlicht en worden 

mensen gestimuleerd om elkaar op 

te zoeken, alsook om de Belgische 

maatschappij beter te leren kennen. 

_ 
Methode van sociale 
begeleiding  

Coach als aanspreekpunt 

gedurende de eerste twee jaren

Het is belangrijk dat personen die net een 

beschermend statuut gekregen hebben 

op een intensieve manier ondersteund 

worden tijdens de eerste stappen van het 

integratieparcours. Het is volgens ons het 

meest efficiënt als een contactpersoon, of 

"coach", de persoon van bij het begin 

van het integratieproces begeleidt. een 

coach staat de personen bij tijdens de 

administratieve stappen (en dit gedurende 

de eerste 6 maanden vrij intensief) en 

blijft ook later een vertrouwens- en 

contactpersoon (gedurende 2 jaar). 

op die manier verwerven de begeleide 

personen een geleidelijk groter wordende 

zelfredzaamheid. 
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LExICOn
Cgvs: commissariaat-generaal voor vreemdelingen en staatslozen

rvv: Raad voor vreemdelingenbetwistingen

dvz: dienst vreemdelingenzaken

oCMw: openbaar centrum voor maatschappelijk Welzijn

fedasil: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers 

MEna = nbMv: niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

inad: ‘inadmissables’, centrum in de transitzone van Brussel nationaal luchthaven

Evf: europees vluchtelingenfonds

EurodaC: europees registratiesysteem ter controle van de binnenkomst van asielzoekers op basis van digitale vingerafdrukken

tC 127: transitcentrum 127

tC 127 bis: repatriëringscentrum 127 bis

dvz: dienst vreemdelingenzaken

ooC: observatie- en oriëntatiecentrum

Mutualiteit: verplichte ziekteverzekering, verantwoordelijke voor de gedeeltelijke terugbetaling van medische kosten

rKw: Rijksdienst voor Kinderbijslag van Werknemers

forEM: dienst voor arbeidsbemiddeling Wallonië

aCtiris: dienst voor arbeidsbemiddeling Brussel

vdab: vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling 

bCHv: Belgisch comité voor Hulp aan vluchtelingen

biM: deze term verwijst naar personen die omwille van hun kwetsbare situatie recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
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