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—
Wat vind je in deze infogids?
—
Je komt in contact met mensen zonder wettig verblijf.
Je wil een zicht krijgen op hun vaak complexe levenssituatie.
Je wil met hen nadenken over een zinvolle toekomst.
Correcte informatie is de basis voor een degelijke begeleiding.
De Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf zet de zaken
objectief en realistisch op een rijtje.

De gids bestaat uit twaalf themafiches:
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Zonder wettig verblijf in België
Gezondheidszorg
Onderwijs
Sociale hulp
Werk
Huisvesting
Huwelijk en gezin
Juridische bijstand
Basisbankdienst
Oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België
Oriëntatie naar een toekomst buiten België
Uitwijzing

De Infogids geeft per thema:
> een begrijpbaar juridisch kader
> objectieve en betrouwbare informatie
De Infogids helpt je om:
> mensen zonder wettig verblijf te informeren over hun rechten en plichten;
> mensen zonder wettig verblijf door te verwijzen;
> met mensen zonder wettig verblijf na te denken over hun toekomst en met hen op zoek te
gaan naar een weg uit het illegaal verblijf.
Opgepast:
De vreemdelingenwetgeving is complex en wordt voortdurend aangepast. De toepassing
ervan is onderhevig aan interpretaties. Op elke fiche staan linken naar websites waar je de
meest recente en gedetailleerde informatie vindt.
Het Vlaams Minderhedencentrum bundelt de meest actuele informatie, aangevuld met regelgeving, publicaties en adressen op de volgende websites:
> www.vreemdelingenrecht.be
> www.vmc.be > verblijfsstatuut > illegaal verblijf
Opmerkingen over de informatie in deze infogids kan je sturen naar
tine.debosscher@vmc.be.
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—
Zonder wettig verblijf in België
—
Een persoon zonder wettig verblijf is niet of niet meer in het bezit
van een geldig verblijfsdocument. Onwettig verblijf is strafbaar. Meestal
krijgt die persoon het bevel om het land te verlaten.

In deze fiche
➊	Wat is ‘zonder wettig verblijf’?
➋	Onwettig verblijf is strafbaar
➌	Plichten gelden voor iedereen

Mensen zonder wettig verblijf hebben een aantal basisrechten.
Ze hebben dezelfde plichten als andere inwoners van het land.

➍	Zonder wettig verblijf betekent
niet zonder rechten
➎	Humanitaire hulp aan mensen zonder
wettig verblijf is niet strafbaar
➏	Misbruik maken van de kwetsbare
situatie van mensen zonder wettig
verblijf is wel strafbaar
➐	Documenten zijn belangrijk

Overheidsambtenaren hebben een meldingsplicht.
Andere diensten en instellingen niet. Mensen zonder wettig verblijf
kunnen bij hen terecht zonder dat ze bang moeten zijn aangegeven te
worden.
Hulp uit humanitaire overwegingen aan mensen zonder wettig verblijf
is niet strafbaar. Misbruik maken van hun kwetsbare situatie wel.
Documenten zijn heel belangrijk: ze moeten goed bijgehouden en
opgevolgd worden.

➊	Wat is ‘zonder
wettig verblijf’?
—
Elk land kan een immigratiewetgeving uitbou
wen. Die bepaalt hoe
mensen met een an
dere nationaliteit het
recht kunnen verwerven
om er te verblijven. Een
persoon is zonder wettig
verblijf in een land als hij of
zij volgens de immigratiewetgeving niet of niet meer in dat land
mag verblijven.
Mensen zonder wettig verblijf worden ook ‘zonder papieren’, ‘clandestienen’, ‘uitgeprocedeerden’ of ‘illegalen’
genoemd.
Sommige mensen zonder wettig verblijf zijn als toerist
België binnengekomen, en blijven langer dan hun visum
toestaat.
Anderen steken clandestien de grens over. Hun verblijf
wordt niet geregistreerd.

Nog anderen hebben een verblijfsprocedure doorlopen, en
hadden tijdens die periode wel een tijdelijk verblijfsdocument. Op het einde van hun procedure verliezen ze hun
verblijfsrecht, maar ze blijven toch in België.
Er zijn ook heel wat ‘pendelmigranten’ die wettig en onwettig verblijf afwisselen.

➋	Onwettig verblijf is strafbaar
—
Onwettig verblijf in België is strafbaar. In principe kan
iemand zonder wettig verblijf veroordeeld worden tot een
gevangenisstraf van drie maanden. Dat gebeurt zelden. De
Belgische autoriteiten geven eerder een bevel om het land
te verlaten, een uitwijzingsbevel. Wie daar geen gevolg aan
geeft, loopt het risico op een gedwongen uitwijzing.
Overheidsambtenaren hebben de plicht strafbare feiten te
melden. In principe moeten zij mensen zonder wettig verblijf aangeven bij het parket. Maar dat gebeurt zelden.
Andere organisaties en personen hebben in België geen
meldingsplicht. Mensen zonder wettig verblijf kunnen, zonder angst om aangegeven te worden, aankloppen bij een
sociale dienst, OCMW, school, vakbond, notaris, ziekenhuis, dokter of apotheker.
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➌	Plichten gelden voor iedereen
—
Iedereen op het Belgische grondgebied wordt geacht de
Belgische wetten te kennen en te respecteren.
Ook iemand zonder wettig verblijf kan een boete krijgen of
vervolgd worden voor een misdrijf. Contracten moeten na
geleefd worden. Bijvoorbeeld het betalen van energierekeningen (gas, water, elektriciteit). Maar ook huurcontracten,
koopovereenkomsten, schuldverbintenissen.

➍	Zonder wettig verblijf betekent niet
zonder rechten
—
Mensen zonder wettig verblijf hebben een zeer beperkte
toegang tot rechten en diensten in België. Veel rechten
worden alleen maar toegekend aan mensen die een geldig
verblijfsdocument hebben.
Sommige mensen zonder wettig verblijf hebben een
verblijfsprocedure achter de rug. In dat geval blijven bepaalde ‘uitlooprechten’ tijdelijk nog gelden, zoals het recht op
kinderbijslag of aansluiting bij een ziekenfonds.
Op basis van onze eigen grondwet en internationale verdra
gen hebben mensen zonder wettig verblijf een aantal basis
rechten. De Infogids schetst het juridisch kader daarvoor.

➎	Humanitaire hulp aan mensen zonder
wettig verblijf is niet strafbaar
—
Artikel 77 van de Vreemdelingenwet zegt dat een vreemdeling zonder wettig verblijf helpen of bijstaan niet strafbaar
is, als die hulp of bijstand vooral uit humanitaire overwegingen verleend wordt.
Vrijwilligers, professionele hulpverleners of ambtenaren
mogen medische hulp verlenen, voedsel, kledij of onderdak
geven, of op zoek gaan naar een oplossing voor de verblijfssituatie. Ze kunnen daarvoor niet vervolgd of gestraft
worden.
Economische motieven mogen ook een rol spelen bij het
verlenen van bijstand, voor zover ze niet primeren op de
humanitaire overwegingen. Een verhuurder mag bijvoorbeeld een (correcte) huurprijs vragen voor een woonst.

➏	Misbruik maken van de kwetsbare situatie
van mensen zonder wettig verblijf is wel
strafbaar
—
Bijvoorbeeld: huisjesmelkers en werkgevers van clandestiene werknemers kunnen vervolgd worden.
Mensen zonder wettig verblijf over de grens brengen
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wordt beschouwd als mensensmokkel en is strafbaar.
Mensensmokkel is een misdrijf als het doel is om er financieel voordeel uit te halen.
Maar er is ook een algemene strafbepaling die zegt dat wie
‘wetens en willens’ mensen helpt om de migratiewetgeving
te overtreden, ook strafbaar is, behalve als dat voornamelijk om humanitaire redenen gebeurt.

➐	Documenten zijn belangrijk
—
Documenten zijn in onze samenleving erg belangrijk. Ook
mensen zonder wettig verblijf doen er goed aan documenten zorgvuldig bij te houden.
Welke documenten zijn belangrijk?
> documenten van officiële instellingen: Dienst Vreemde
lingenzaken (DVZ), Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen, gemeente, politie,
OCMW, Justitie
> documenten uit het land van herkomst: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, diploma’s, geboorteakte
> huurcontract, vormingsattest, medische documenten,
belangrijke facturen en ontvangstbewijzen, abonnementen en lidkaarten
Enkele tips voor het omgaan met documenten:
> kopieer belangrijke documenten of geef ze in bewaring
bij een advocaat of een andere vertrouwenspersoon
> leg overeenkomsten altijd schriftelijk vast (met handtekening en datum)
> neem een persoonlijke en veilige brievenbus/postbus
> vraag uitleg aan een hulpverlener of een advocaat over
een officieel document
> respecteer de termijnen op officiële documenten
> meld een verhuizing aan alle instanties bij wie een
procedure loopt, zoals DVZ, gemeente, OCMW of Raad
van State, maar ook bij de bank, gas- en elektriciteits
maatschappij
> laat bij verhuizing uw post
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In deze fiche
➊	Betaling van medische kosten
➋	Dringende medische hulp
➌	De centrale speler: het OCMW

—
Gezondheidszorg
—
De gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf wordt geregeld
via de procedure ‘dringende medische hulp’. De hulp is preventief of
curatief, ambulant of residentieel. Dat wil zeggen dat ze verder gaat dan
dringende medische verzorging bij een ongeval of ernstige ziekte.
Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor dringende
medische hulp:
> De patiënt is behoeftig.
> De patiënt verblijft onwettig in België.
> De arts geeft een attest voor het OCMW. Dat attest bepaalt dat de
patiënt nood heeft aan dringende medische hulp.
Het OCMW onderzoekt de eerste twee voorwaarden in een sociaal
onderzoek en beslist dan of het de medische kosten voor zijn rekening
neemt. Het OCMW betaalt de arts en vordert de kosten terug van de
federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie).

➊	Betaling van medische kosten
—
Via de ziekteverzekering,
een privéverzekering, een tenlastenemer
Sommige mensen zonder wettig verblijf hebben een geldige
ziekteverzekering of een privéverzekering.
Anderen kunnen een beroep doen op een persoon die in
het kader van hun verblijf in België een tenlasteneming
tekende.
Dringende medische hulp
De procedure Dringende medische hulp is uitsluitend be
doeld voor mensen zonder wettig verblijf. We beschrijven
ze hieronder.

➋	Dringende medische hulp
—
Wat valt onder Dringende medische hulp?
De RIZIV-nomenclatuur is de lijst van geneeskundige prestaties die het ziekenfonds geheel of gedeeltelijk terugbetaalt.

Voor de terugbetaling bij dringende medische hulp aan het
OCMW door de POD Maatschappelijke Integratie, is deze
lijst een richtinggevend instrument. Ze is niet dwingend.
Sommige zaken betaalt de POD Maatschappelijke Integratie
niet terug aan het OCMW via de procedure dringende medische hulp, maar ze zijn in individuele gevallen al wel toegekend via rechtspraak, bijvoorbeeld luiers of contactlenzen.
Een bril voor een kind jonger dan 12 jaar wordt meestal wel
aanvaard voor terugbetaling. Boven die leeftijd beslist men
geval per geval. Bepaalde tandbehandelingen (bijvoorbeeld
implantaten of tanden trekken)
worden bijna nooit terugbetaald. Maar het OCMW
kan altijd autonoom beslissen
om de kosten
op zich te ne
men.
Dringende
m e d i s c h e
hulp
gaat
veel verder
dan de dringende medi-
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sche verzorging na een ongeval of ernstige ziekte. Ze omvat
ook curatieve en preventieve hulp zoals een operatie, een
bevalling, een medisch onderzoek (in een ziekenhuis of bij
een dokter), of kinesitherapie en medicatie.
De zorg kan ambulant of in een verplegingsinstelling verstrekt worden.
Ook psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
kunnen dringende medische hulp verstrekken.

➌	De centrale speler: het OCMW
—
Welk OCMW is bevoegd?

De normale procedure
‘Dringende medische hulp’

Het OCMW van de verblijfplaats
Normaal is het OCMW van de gemeente of stad waar de
persoon zonder wettig verblijf gewoonlijk verblijft, bevoegd.
Een persoon zonder wettig verblijf die medische verzorging nodig heeft, moet zich melden bij het OCMW van de
gemeente waar hij gewoonlijk woont.

Mensen zonder wettig verblijf met medische klachten gaan
het best eerst naar het OCMW van de gemeente waar ze
verblijven. Al te vaak gaan mensen zonder wettig verblijf
rechtstreeks naar de dienst Spoedgevallen van het ziekenhuis zonder dat er sprake is van een spoedgeval. Dat is
af te raden: ze lopen het risico dat het OCMW weigert de
rekening te betalen.

Bij verhuizing naar een andere gemeente moet de persoon
zonder wettig verblijf een nieuwe aanvraag voor dringende
medische hulp indienen bij het OCMW van de nieuwe verblijfplaats. Dat OCMW is niet verplicht om de dringende
medische hulp van het vroegere OCMW over te nemen.
Meestal doet het dat wel en blijft de continuïteit van de
medische verzorging verzekerd.

De procedure verloopt als volgt:
> Een persoon zonder wettig verblijf die medische verzor
ging nodig heeft, meldt zich bij het OCMW van de ge
meente waar hij gewoonlijk verblijft.
> Het OCMW onderzoekt of de persoon behoeftig is en
onwettig verblijft in België.
> Als beide voorwaarden vervuld zijn, neemt het OCMW
de medische kosten op zich (tenlasteneming).
> Met een betalingsverbintenis van het OCMW kan de
persoon naar een dokter of een ziekenhuis. Soms werkt
het OCMW met een lijst van zorgverstrekkers met wie
het een samenwerkingsakkoord (‘conventie’) heeft.
> Na het verstrekken van de medische zorg stuurt de
arts een ‘attest van Dringende medische hulp’ naar het
OCMW. Het OCMW betaalt de arts.
> De POD Maatschappelijke Integratie wordt op de hoogte
gebracht van de medische verzorging. Die dienst be
taalt de medische kosten terug aan het OCMW.

Het OCMW van de plaats waar de zorg verstrekt is
Soms is medische verzorging meteen noodzakelijk en
gaat de persoon zonder wettig verblijf naar de afdeling
Spoedgevallen van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. In dat
geval is het OCMW van de plaats waar de zorg verstrekt
is, bevoegd.

DE PROCEDURE IN GEVAL VAN NOOD

Komt een persoon zonder wettig verblijf aankloppen bij het
OCMW, dan moet het OCMW nagaan:
> Verblijft de persoon in de gemeente?
> Is hij zonder wettig verblijf in België?
> Is hij behoeftig?
Dat gebeurt via een sociaal onderzoek. De invulling van dit
sociaal onderzoek verschilt van OCMW tot OCMW.

Wanneer de medische verzorging echt dringend is en de
betrokkene geen contact kan opnemen met het OCMW vóór
de verzorging, kan hij ook rechtstreeks naar de dokter of
het ziekenhuis gaan. Hij moet zo snel mogelijk de dokter
en de sociale dienst van het ziekenhuis verwittigen dat hij
niet is aangesloten bij een ziekenfonds en de factuur niet
kan betalen.
Het is heel belangrijk dat het ziekenhuis zo snel mogelijk
(bij voorkeur nog de dag zelf) contact opneemt met het
bevoegde OCMW, namelijk:
> het OCMW van de verblijfplaats van de patiënt
> in uitzonderlijke situaties: het OCMW van de gemeente
waar het ziekenhuis of de arts gevestigd is.

8

Voorwaarden zijn:
> de verzorging is onvoorzien
> de verzorging is dringend
Bijkomende voorwaarden zijn:
> de aanvraag gebeurt tijdens het verblijf in het ziekenhuis
> of de verblijfsplaats van de patiënt kan niet achterhaald
worden.
Sociaal onderzoek

Tenlasteneming door het OCMW
Het OCMW neemt de kosten ten laste als het sociaal
onderzoek bepaalt dat de persoon onwettig verblijft en be
hoeftig is.
Het OCMW geeft dan een betalingsverbintenis aan de
patiënt als garantie voor de zorgverstrekkers.
Sommige OCMW’s werken hiervoor met een medische
kaart.
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Weigering van tenlasteneming door het OCMW
Woont de persoon zonder wettig verblijf in bij iemand an
ders, dan kan het OCMW rekening houden met de inkomsten van de medebewoner.
Het zal weigeren de persoon ten laste te nemen wanneer
het oordeelt dat de bewoners over voldoende financiële
middelen beschikken. Een jurist of advocaat kan de betrokkenen raad geven. ➔ zie fiche 08 ‘Juridische bijstand’
Weigert het OCMW de medische kosten ten laste te nemen,
dan vraagt de persoon zonder wettig verblijf het best een
bevestiging op papier. Hij kan binnen de drie maanden een
beroep indienen bij de arbeidsrechtbank, met de hulp van
een advocaat.
Terugbetaling aan het OCMW
Na een geneeskundige verzorging van een persoon zonder wettig verblijf, heeft het OCMW 45 dagen om de POD
Maatschappelijke Integratie op de hoogte brengen. Als dat
niet gebeurt, betaalt de POD Maatschappelijke integratie
de gemaakte kosten niet terug aan het OCMW.
Daarom hanteren OCMW’s vaak de norm dat een arts of
ziekenhuis het dossier binnen de vijftien à dertig dagen na
de verzorging moet doorsturen naar het bevoegde OCMW.
Dat heeft dan zelf nog twee weken tot één maand om het
dossier voor de POD Maatschappelijke integratie in orde
te brengen.

Een medische kaart kan beperkt worden in de tijd. Soms is
ze geldig zolang een bepaalde behandeling duurt.
De POD Maatschappelijke Integratie raadt de OCMW’s in
een omzendbrief aan om te werken met een medische
kaart.
Medische conventie
Een OCMW kan met verschillende huisartsen, specialisten
of ziekenhuizen conventies afsluiten. Een conventie is een
concrete afsprakenbundel tussen de zorgverstrekker en het
OCMW over dringende medische hulp.
In een conventie staan afspraken over medicatie, de termijnen die te respecteren zijn voor het opsturen van documenten, doorverwijzing naar huisartsen, contactgegevens.
Een medische conventie hoeft zich niet te beperken tot
mensen zonder wettig verblijf. Ze kan ook afgesloten wor
den voor andere groepen voor wie ons gezondheidssysteem
moeilijk toegankelijk is.
Vertrouwelijkheid van de informatie
Het OCMW geeft geen informatie door aan het RIZIV of aan
andere overheidsinstanties, zoals de politie of de Dienst
Vreemdelingenzaken. Ook artsen of medisch personeel
zijn gebonden aan het beroepsgeheim en zullen patiënten
zonder wettig verblijf niet aangeven.

Medische kaart
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In deze fiche
➊	Recht op onderwijs tot 18 jaar
➋	Onderwijs na 18 jaar
➌	Geen regularisatie via studie

—
Onderwijs
—
Alle minderjarigen in België hebben recht op onderwijs. Een school
mag de inschrijving van een leerling niet weigeren omdat hij geen geldi
ge verblijfsdocumenten heeft. Het diploma dat de leerling behaalt op
school of via de Centrale Examencommissie is geldig.
Meerderjarigen hebben geen afdwingbaar recht op onderwijs. Ze zijn
afhankelijk van het toelatingsbeleid van de onderwijsinstelling.

➊ Recht op onderwijs tot 18 jaar
—
In België hebben al
le kinderen tussen 6
en 18 jaar recht op
onderwijs. Een school
mag de inschrijving
van een leerling niet
weigeren louter en alleen
omdat die geen legaal
verblijfsdocument
heeft.
Hetzelfde geldt voor de afgifte
van een getuigschrift of diploma.
Recht op onderwijs en leerplicht
Kinderen zonder wettig verblijf kunnen ingeschreven worden in een school. De grondwet en de omzendbrief van 24
februari 2003 garanderen dat zo’n minderjarige leerrecht
heeft vanaf zijn eerste dag op Belgisch grondgebied.
Ook voor kinderen zonder wettig verblijf geldt de leerplicht.
De controle op de leerplicht is een taak voor de Vlaamse
administratie Onderwijs.
Geen meldingsplicht
Scholen hebben geen meldingsplicht. Ouders zonder wettig verblijf kunnen zonder angst hun kinderen inschrijven.
De directie moet de inschrijving van kinderen zonder
wettig verblijf niet doorgeven aan de politie of de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ).
Subsidies
Ook voor leerlingen zonder wettig verblijf ontvangen scholen
subsidies van het Ministerie van Onderwijs, op voorwaarde
dat ze ingeschreven zijn en regelmatige leerlingen zijn.
Verzekering
De schoolverzekering is van toepassing voor leerlingen
zonder wettig verblijf. Elk kind dat ingeschreven is, wordt
automatisch verzekerd.

Schooltoelage
Leerlingen zonder wettig verblijf hebben geen recht op een
schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.
Schoolkosten
Onderwijs is in principe gratis. Maar er zijn bijna altijd kos
ten: maaltijden, voor- en naschoolse opvang, uitstapjes.
Mensen zonder wettig verblijf kunnen die facturen vaak
niet betalen. Ze kunnen dat probleem met de school be
spreken.
Sommige OCMW’s nemen de kosten voor maaltijden en
schooluitstapjes ten laste.
Buitenlandse schoolreizen
Leerlingen zonder wettig verblijf kunnen niet naar het buitenland reizen, omdat zij niet beschikken over de nodige
reisdocumenten, en in het buitenland geen verblijfsrecht
hebben.
Mensen zonder wettig verblijf over de grens brengen is
strafbaar. ➔ zie fiche 01 ‘Zonder wettig verblijf in België’
Stages en deeltijds werken
Leerlingen zonder wettig verblijf kunnen in principe geen
stage volgen in een bedrijf, maar de wet maakt een uitzon
dering voor stages die verplicht deel uitmaken van de op
leiding. Dat zijn meestal praktijkstages in technische en
beroepsopleidingen.
Ook leerlingen zonder wettig verblijf kunnen in het systeem
van deeltijds leren/deeltijds werken stappen. Dat kan wanneer ze 15 jaar geworden zijn, en de eerste twee jaren van
het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebben. Ofwel van
af de leeftijd van 16 jaar.
Deeltijds leren en werken kan
> bij Syntra met een leerovereenkomst: één dag opleiding
in het centrum en vier dagen bij een werkgever
> in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO): twee
dagen op school en drie dagen werken
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Als zo’n leerling 18 jaar wordt, mag hij verder leren en werken tot het einde van de leerovereenkomst en in dezelfde
studierichting.
Voor de uitbetaling van het loon: ➔ zie fiche 09 'basisbankdienst'
Uitwijzing
De school kan niet verplicht worden de aanwezigheid van
kinderen zonder wettig verblijf bij de politie te melden. De
politie mag geen controle uitvoeren via de school, en mag
geen kinderen aanhouden tijdens de schooluren om ze te
repatriëren.
In principe mag de politie de kinderen niet opwachten
aan de schoolpoort. Dat is wel toegestaan in de volgende
gevallen:
> het gevaar bestaat dat de kinderen bij de school worden achtergelaten
> of hun ouders kunnen hen thuis niet opwachten omdat
ze zelf al aangehouden zijn met het oog op uitwijzing.
De agenten komen dan in burger en zijn begeleid door een
gezinslid of een tolk.
De directie van de school moet op de hoogte gebracht worden. Ook als kinderen door een uitwijzing niet meer naar
school zullen komen, moet de school daarvan geïnformeerd
worden.
Uitstel van vertrek
Gezinnen met schoolgaande kinderen jonger dan 18 jaar
die na de paasvakantie een bevel krijgen om het grondge
bied te verlaten (BGV), kunnen een uitstel van vertrek vragen tot het einde van het schooljaar.
Die aanvraag moeten ze per fax bij de DVZ indienen. De
DVZ neemt een beslissing.
Als er geen (positief) antwoord komt, dan kan de betrokkene via de rechter proberen om in kortgeding een uitstel
van vertrek af te dwingen.

➋ Onderwijs na 18 jaar
—
Vanaf 18 jaar is er geen recht meer op onderwijs. De wet
verbiedt niet om onderwijs te volgen, maar veel scholen en
vormingsinstellingen weigeren studenten zonder wettig ver
blijf in te schrijven.
Er blijven enkele mogelijkheden over:
Taalonderwijs
Veel taalopleidingen en initiatieven voor alfabetisering zijn
toegankelijk voor iedereen, met of zonder verblijfspapieren.
Beroepsopleidingen
Beroepsopleidingen zijn zelden toegankelijk voor mensen
zonder wettig verblijf, maar er zijn uitzonderingen. Sociale
diensten kunnen daarover meer informatie geven.

12

Begeleid zelfstandig studeren via het afstandsonderwijs
In België wordt afstandsonderwijs georganiseerd in het Ne
derlands en het Frans. Die vorm van onderwijs is toegankelijk voor iedereen, ongeacht vooropleiding of leeftijd.
De cursus kan voortgezet worden in het buitenland. Voor
het Vlaamse afstandsonderwijs kan dat alleen via internet.
Afstandsonderwijs levert geen diploma op. Wie een cursus
afwerkt, krijgt een attest.
Het is ook mogelijk om zich via het afstandsonderwijs voor
te bereiden op officiële examens.
Officiële examens
Het is niet altijd nodig naar school te gaan voor een di
ploma. De Vlaamse en Franse Gemeenschap organiseren
officiële examens voor het basis-, secundair en hoger on
derwijs. Dat kan interessant zijn voor mensen die niet de
kans hadden om hun onderwijstraject af te ronden in hun
herkomstland.
Hoger onderwijs
Legaal verblijf is geen voorwaarde voor een inschrijving in
het hoger onderwijs. Mensen zonder wettig verblijf kunnen
zich inschrijven aan een universiteit of hogeschool. Maar
het is vaak moeilijk om aan de algemene voorwaarden te
voldoen. De student moet:
> beschikken over een diploma dat toegang geeft tot
de opleiding: voor dat diploma kan men in België
een gelijkwaardigheidsattest krijgen. Dat duurt enkele
maanden en kost ongeveer 125 euro
> inschrijvingsgeld betalen (500 tot 4000 euro)
> eventueel deelnemen aan een taalexamen (Nederlands/
Frans/Engels), afhankelijk van de onderwijstaal
> eventueel aantonen dat hij over voldoende middelen
beschikt om een heel jaar te leven en te studeren (te
bespreken met de sociale dienst).

➌	Geen regularisatie via studie
—
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Sociale hulp
—
Mensen zonder wettig verblijf hebben geen recht op sociale dienstverlening van het OCMW. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen
ze hulp afdwingen via de arbeidsrechtbank.

In deze fiche
➊	Sociale hulp afdwingbaar in
uitzonderlijke gevallen
➋	Recht op sociale hulp voor
twee categorieën
➌	Noodhulp en ondersteuning door
sociale diensten of vrijwilligersorganisaties

—

Twee categorieën van mensen zonder wettig verblijf hebben wel
recht op sociale hulp:
> asielzoekers met een beroepsprocedure bij de Raad van State
> gezinnen met minderjarige kinderen.
Mensen zonder wettig verblijf kunnen wel terecht bij vrijwillige of pro
fessionele (nood)hulpinitiatieven.

➊	Sociale hulp afdwingbaar in uitzonderlijke
gevallen
—
Mensen zonder wettig verblijf hebben enkel recht op ‘dringende medische hulp’. Andere hulpvragen beoordeelt het
OCMW geval per geval.
Wie sociale hulp vraagt aan het OCMW, doet er goed aan
altijd een schriftelijke beslissing te vragen, ook al wordt
zijn vraag tijdens het eerste contact onmiddellijk mondeling
afgewezen.
Bij een schriftelijke weigering bestaat de mogelijkheid
om binnen de drie maanden in beroep te gaan bij de
arbeidsrechtbank: dat gebeurt met
de hulp van een advocaat
of een gespecialiseerde
sociale of juridische
dienst.
➔ zie fiche 08
‘Juridische bijstand’

In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen zonder wettig verblijf een bredere OCMW-steun afdwingen voor de arbeidsrechtbank, namelijk:
> mensen die buiten hun wil niet kunnen terugkeren naar
hun land van herkomst, bijvoorbeeld om medische of
administratieve redenen
> ouders van een Belgisch kind
> mensen die zich in buitengewoon ernstige omstandigheden bevinden.

➋	Recht op sociale hulp voor twee
categorieën
—
Twee categorieën van mensen zonder wettig verblijf hebben
wel recht op een bredere maatschappelijke dienstverlening.
> asielzoekers met een beroepsprocedure bij de Raad
van State
> gezinnen met minderjarige kinderen.

Sociale hulp voor asielzoekers met een beroep bij de
Raad van State
Asielzoekers behouden hun recht op opvang wanneer ze
bij de Raad van State in beroep gaan tegen een negatieve
beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
Hebben ze financiële steun van het OCMW, dan behouden
ze die. Verblijven ze in een opvangcentrum, dan behouden
ze het recht op materiële steun in een centrum.
Hoewel asielzoekers met een beroep bij de Raad van
State meestal niet meer over geldige verblijfsdocumenten
beschikken, gaat hun recht op opvang veel verder dan dat
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van de andere mensen zonder wettig verblijf. Ze hebben
recht op huisvesting, voeding, medische hulp (uitgebreider
dan dringende medische hulp), sociale bijstand.

sche verzorging. Specifieke verzorging wordt voortgezet.
De kinderen kunnen in de buurt van het centrum naar
school gaan. In principe heeft een verblijf in een centrum geen invloed op de kans op verblijfsdocumenten.
Het is wel mogelijk dat men de lopende verblijfsprocedures zal versnellen. Bewoners van een opvangcentrum
worden begeleid naar een toekomstperspectief. Dat
kan een regularisatie zijn, of een vrijwillige terugkeer.
Als er geen oplossing in België gevonden wordt, is een
gedwongen uitwijzing mogelijk.

Asielzoekers zijn niet verplicht om in het opvangcentrum
te verblijven. Wie op eigen kosten elders een onderkomen
zoekt, verliest wel de voordelen van het centrum. Het recht
op medische bijstand blijft wel behouden. De arts moet in
zo’n geval contact opnemen met de cel ‘medische kosten’
van Fedasil.
De politie kan asielzoekers met een beroep bij de Raad van
State aanhouden en het land uitzetten.
Info over uitwijzing: ➔ zie fiche 12 ‘Uitwijzing’

Sociale hulp voor gezinnen met minderjarige kinderen
Personen zonder wettig verblijf met minderjarige kinderen
kunnen contact opnemen met het OCMW als ze er niet in
slagen om de levensomstandigheden te creëren die nodig
zijn voor een goede ontwikkeling van hun kinderen: bijvoorbeeld te hoge schoolonkosten, een ongezonde, te kleine of
onveilige woning. In naam van het kind kunnen ouders aan
het OCMW hulp vragen.

➌	Noodhulp en ondersteuning door sociale
diensten of vrijwilligersorganisaties
—
Naast het OCMW zijn er nog andere sociale diensten.
Sommige Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) hebben een gespecialiseerde vreemdelingendienst. Ze geven
advies over de verblijfssituatie en kunnen helpen bij de
terugkeer naar het land van herkomst➔ zie fiche 11 ‘Oriëntatie
naar een toekomst buiten België’.
Daarnaast bieden ze sociale, familiale, psychosociale en
administratieve hulp.
Mensen zonder wettig verblijf kunnen ook terecht bij vrijwillige noodhulporganisaties voor voedselhulp, materiële hulp,
ontmoeting.

Het OCMW neemt in dat geval een van de volgende beslissingen:
>	Financieel of materieel steunen. Dat gebeurt zelden.
Sommige OCMW’s nemen wel eens (een deel van) de
schoolkosten op zich.
>	De aanvraag weigeren. De persoon zonder wettig verblijf die niet akkoord gaat, kan in beroep gaan
(binnen de drie maanden, met de hulp
van een advocaat).
>	Een opvangcentrum toewijzen.
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In deze fiche
➊	Mensen zonder wettig verblijf
mogen niet werken
➋	Clandestiene arbeid: gevolgen
voor werkgever en werknemer
➌	Arbeidsrechten, ook voor

—
Werk
—
Mensen zonder wettig verblijf mogen niet werken in België.
Veel mensen werken wel in de clandestiniteit. Zowel voor werkgever als
werknemer zijn daar risico’s aan verbonden.
Elke werknemer heeft basisrechten, ongeacht verblijfsstatuut of werk
vergunning.

clandestiene werknemers
➍	Arbeidsrechten in de praktijk?
➎	Vrijwilligerswerk

➊	Mensen zonder wettig verblijf mogen niet
werken
—
Mensen zonder wettig verblijf kunnen niet legaal werken als
zelfstandige of in dienstverband.

➋ Clandestiene arbeid: gevolgen voor werkgever en werknemer
—
Veel mensen zonder wettig verblijf werken clandestien
(zonder werkvergunning) en/of zwart (zonder afhouding van
sociale lasten). Daar zijn risico’s aan verbonden.
Risico’s voor de werkgever:
> Boetes wegens de clandestiene tewerkstelling en als
het werk niet aangegeven is (zwartwerk).
> De werkgever is in principe verplicht een arbeidsongeval
lenverzekering af te sluiten, ook voor clandestiene
werknemers. Het kan heel wat problemen voorkomen.
Zonder verzekering is de werkgever zelf aansprakelijk
voor alle kosten en vergoedingen ten
gevolge van een arbeidsongeval.
Voor huispersoneel (schoonmaakhulp, babysit, tuinman)
bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen vrij
goedkope verzekeringen
aan, waarbij de werk
gever niet verplicht is
om de naam (en het
statuut) van de werknemer door te geven.
Als de werkgever een

ongeval aangeeft en de verzekeraar aanvaardt het, dan
hoeft het in principe zelfs niet voor de rechtbank te
komen en hoeven er ook geen extra sancties voor de
werkgever aan vast te zitten.
Risico’s voor de werknemer
Werknemers kunnen niet gestraft worden voor de illegale
arbeid.
Mogelijke gevolgen zijn wel:
> Wie geen verblijfsvergunning heeft, kan uitgewezen worden.
> Wie nog steun krijgt van bijvoorbeeld het OCMW, kan
die verliezen.
> Wie zwartwerkt, betaalt geen sociale lasten en bouwt
dus geen sociale rechten op.

➌	Arbeidsrechten, ook voor clandestiene
werknemers
—
De wet garandeert voor alle werknemers, ongeacht hun sta
tuut, minimale rechten:
> minimumloon: ongeveer 8,33 euro bruto per uur of
meer, afhankelijk van de sector (cijfers november
2008)
> veilige arbeidsomstandigheden
> vergoeding bij een arbeidsongeval of ontslag
> wettelijke werktijden (uren per dag, rustpauzes)
> betaald verlof.
Een vakbond of een gespecialiseerde sociale dienst kan
meer informatie geven.
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➍	Arbeidsrechten in de praktijk?
—
Arbeidsrechten zijn voor mensen zonder wettig verblijf moeilijk afdwingbaar.
Het is belangrijk elk bewijs van tewerkstelling bij te houden.
In geval van misbruik of een ongeval kunnen getuigen en
bewijsstukken van groot belang zijn.
Officiële procedures
Werknemers zonder wettig verblijf van wie de rechten niet
gerespecteerd worden, kunnen een beroep doen op de
zelfde procedures als legale werknemers.
>

>

Een werknemer zonder wettig verblijf kan klacht indienen bij de arbeidsinspectie. Die kan, ongeacht het verblijfsstatuut van de werknemer, klachten behandelen,
een onderzoek instellen en beslissen of de zaak doorgestuurd wordt naar de rechtbank. Arbeidsinspecteurs
hebben alleen bij controles op de werkplaats de plicht
mensen zonder wettig verblijf aan te geven bij de politie
of de Dienst Vreemdelingenzaken.
Een werknemer zonder wettig verblijf kan rechtstreeks
een klacht indienen bij de rechtbank.

Bij zwaar misbruik (bijvoorbeeld fysiek geweld, opsluiting,
weinig of geen loon) kan de werknemer een beroep doen
op de hulp aan slachtoffers mensenhandel. ➔ zie fiche 10

De officiële procedures hebben een aantal nadelen. Ze
duren erg lang, een bewijs leveren is moeilijk, en er is professionele hulp nodig. Soms is bemiddelen of onderhandelen effectiever. Sociale diensten of vrienden met papieren
kunnen daarbij een rol spelen.
Lidmaatschap van een vakbond
Een vakbond kan mensen zonder wettig verblijf lid maken.
De vakbond geeft gratis advies over arbeidsrechten of zelfs
juridische hulp. Er is wel een wachtperiode. Bij sommige
vakbondsafdelingen betalen mensen met een laag inkomen minder lidgeld.
Een vakbond geeft ook advies of informatie aan wie geen
lid is. Dat kan verschillen per vakbond, professionele sector of regio.

➎	Vrijwilligerswerk
—
Mensen zonder wettig verblijf mogen geen vrijwilligerswerk
doen.
Iemand zonder wettig verblijf vrijwilligerswerk laten verrichten, is in principe verboden. Maar er zijn geen ambtenaren
aangesteld om controles uit te voeren.

‘Oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België’

Een arbeidsongeval moet binnen de acht dagen door de
werkgever aangegeven worden bij de verzekeraar. Als de
werkgever dat niet doet, kan de werknemer de aangifte zelf
doen. Dat kan tot drie jaar na het ongeval.
Als de verzekeraar niet bekend is of als er geen verzekering
is, kan het ongeval aangegeven worden bij het Fonds
voor Arbeidsongevallen.
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In deze fiche
➊	Huren
➋

Inwonen bij iemand anders

➌	Gezinnen met minderjarige kinderen

—
Huisvesting
—
Mensen zonder wettig verblijf kunnen een huurcontract afsluiten. De
eigenaar loopt geen risico op bestraffing, tenzij hij misbruik maakt van
de precaire situatie van de huurder. Misbruiken worden bestraft door de
wetgeving tegen de huisjesmelkerij.

➍	Noodopvang voor dak- en thuislozen
➎	Sociale huisvesting
➏	Eigenaar worden

Alleen behoeftige gezinnen met minderjarige kinderen hebben recht op
huisvesting in een opvangcentrum.
De reguliere noodopvang is heel beperkt toegankelijk.
Sociale huisvesting is niet toegankelijk voor mensen zonder wettig
verblijf.
Mensen zonder wettig verblijf kunnen eigenaar worden van een
huis, een appartement, een garage.

➊ Huren
—
Mensen zonder wettig
verblijf kunnen een huis,
appartement of kamer
huren. Het huurcontract kan
mondeling of schriftelijk afgesloten worden. Beide zijn rechtsgeldig.
Voor de eigenaar is er geen risico op
vervolging of bestraffing, tenzij hij misbruik maakt van de
precaire situatie van de huurder.
Eigenaars mogen alleen een woonst verhuren als die aan
elementaire normen voldoet op het vlak van veiligheid,
gezondheid en bewoonbaarheid.
Huisjesmelkers verhuren voor veel geld ongezonde en vaak
onveilige kamers en appartementen, of matrassen. Ze kunnen daarvoor veroordeeld en streng gestraft worden.
Huurders zonder wettig verblijf die ongezond of onveilig
wonen, kunnen contact opnemen met een sociale dienst
of een klacht indienen. Als de woning onbewoonbaar verklaard wordt, moet de huurder de woning verlaten.
Gemeenten zijn niet verplicht om mensen zonder wettig
verblijf opnieuw te huisvesten.
Een huurcontract wordt afgesloten voor een welbepaalde
termijn. Die termijn wordt vermeld in het contract. Elke
mondelinge of schriftelijke overeenkomst die geen termijn

vermeldt, is bij wet een overeenkomst voor negen jaar.
Zowel de huurder als de verhuurder kunnen het huurcontract vroegtijdig beëindigen, mits ze de wettelijke opzegtermijnen respecteren en een eventuele schadevergoeding
betalen. Sociale diensten kunnen daarover raad geven.
Een eigenaar mag een huurder nooit zelf uit zijn woning
zetten. Ook niet als de huurder de huur niet betaalt, en
zelfs niet als dat in het huurcontract staat. Alleen voor de
rechtbank kan de eigenaar de ontbinding van de huurovereenkomst eisen. De rechter kan een uitstel van betaling
toekennen of de huurder uit de woning laten zetten en zijn
goederen in beslag laten nemen (behalve een bed, tafel,
stoel). Als het tot een uitzetting komt, is alleen de politie
daartoe gemachtigd.
Mensen zonder wettig verblijf hebben dezelfde verplichtingen als andere huurders, zoals: huurprijs en energiefacturen betalen, de woning onderhouden, een brandverzekering
afsluiten.

➋ Inwonen bij iemand anders
—
Als een persoon zonder wettig verblijf bij iemand inwoont,
kan dat gevolgen hebben voor het al dan niet toekennen
van OCMW-steun, bijvoorbeeld voor de tenlasteneming van
dringende medische hulp. Het OCMW kan rekening houden
met de inkomsten van de medebewoner. Het kan de tenlas
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teneming weigeren als het oordeelt dat de andere bewoners over genoeg financiële middelen beschikken.
De persoonlijke goederen van de persoon die inwoont, zijn
in principe niet gedekt door de woningverzekering van de
huurder. Mensen zonder wettig verblijf informeren zich daarover het best bij een sociale of juridische dienst.

➍	Noodopvang voor dak- en thuislozen
—
De onthaaltehuizen voor dak- en thuislozen aanvaarden
zelden mensen zonder wettig verblijf, tenzij het OCMW
de dagprijs betaalt. Er is een beperkt aantal plaatsen in
Brussel, Gent en Antwerpen.
Soms verliezen mensen zonder wettig verblijf hun woonst
bij acties tegen huisjesmelkerij. Gemeenten zijn niet verplicht om die mensen opnieuw te huisvesten.

➌	Gezinnen met minderjarige kinderen
—
Behoeftige gezinnen zonder wettig verblijf met minderjarige
kinderen kunnen onderdak krijgen in een opvangcentrum
➎	Sociale huisvesting
voor asielzoekers. Ze kunnen dat aanvragen via het
—
OCMW.
Sociale woningen zijn niet toegankelijk voor mensen zonder
De opvangcentra zijn verspreid over België. In principe kan
wettig verblijf.
het gezin het centrum niet kiezen, maar er wordt wel rekening gehouden met de schooltaal van de kinderen.
➏	Eigenaar worden
In het opvangcentrum krijgt het gezin onderdak, voeding en
—
medische verzorging. Als er specifieke medische verzorging
Mensen zonder wettig verblijf kunnen eigenaar worden van
nodig is, wordt die voortgezet. De kinderen kunnen in de
een woning. Daarvoor zijn geen verblijfsdocumenten nodig.
buurt naar school gaan.
Mensen zonder wettig verblijf moeten wel, zoals
In principe heeft een verblijf in een centrum geen invloed
elke eigenaar, onroerende voorheffing
op de kans op verblijfsdocumenten. Het is wel
betalen op hun eigendom.
mogelijk dat lopende verblijfsprocedures
g
versneld worden.
evin
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e
tdurend
re
r
v
o
e
D
rdt vo
o
w
ondern
e
plex
er van is
g
in
is com
s
s
toepa
es.
ast. De
rpretati
aangep
an inte
a
ig
v
e
h
e
tailleerd
n gede
e
te
n
e
est rec
je op:
De me
tie vind
informa
cht.be
ngen)
ngenre
li
e
d
ersbela
m
n
e
o
e
r
w
e
.v
B
g
www
lijf
s Overle
al verb
(Vlaam
> illega
e
t
u
.b
w
tu
z
ob-v
jfssta
www.v
> verbli
mc.be
.v
w
w
w
rmatie
r de info
e
v
o
n
n naar
inge
je sture
Bemerk
n
a
k
e
.
e fich
vmc.be
op dez
sscher@
o
b
e
.d
tine

st!

Opgepa

18

INFOGIDS voor hulpverleners en begeleiders van MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF / januari 2009 / vlaams minderhedencentrum vzw

07

—
Huwelijk en gezin
—
Mensen zonder wettig verblijf kunnen huwen in België. Maar een
huwelijk in België geeft niet automatisch het recht om in België te
verblijven.

In deze fiche
➊	Noodzakelijke documenten
➋	Schijnhuwelijk
➌	Verblijfsrecht na huwelijk of gelijk-

Ook wettelijk samenwonen is mogelijk. Mensen zonder wettig ver
blijf die op basis daarvan een verblijfsrecht willen verwerven, moeten aan
bijkomende voorwaarden voldoen.

waardig buitenlands partnerschap
➍	Verblijfsrecht na wettelijk
samenwonen
➎	Gezinshereniging
➏	Wat als de relatie beëindigd wordt?
➐	Geboorte
➑	Overlijden
➒	Familieleden opsporen

➊	Noodzakelijke documenten
—
Belgisch huwelijk
Om te kunnen huwen zijn er verschillende documenten
nodig:
> geboorteakte (voor eensluidend verklaard afschrift)
> bewijs van identiteit (identiteitskaart of paspoort)
> bewijs van nationaliteit (paspoort of bewijs van staatloosheid)
> bewijs van ongehuwde staat of echtscheidingsbewijs
> akte van gewoonterecht die bewijst dat men volgens de
wetgeving van het land van herkomst mag huwen
> specifiek voor mensen zonder wettig verblijf: bewijs van
verblijfplaats (feitelijk verslag van woonstcontrole door
de wijkagent).
Een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht
(homohuwelijk) heeft in België dezelfde waarde als een
heterohuwelijk.
Huwen in België gebeurt op het gemeentehuis, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Soms kunnen niet-Belgen
ook huwen in de ambassade van
hun land van herkomst.

Belgische verklaring van wettelijke samenwoonst
Iemand zonder wettig verblijf kan een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Wettelijk samenwonen kan
met een Belg of met een andere vreemdeling, ongeacht
de verblijfssituatie, zolang het paar een gemeenschappelijke woonplaats heeft in België. De registratie in het
bevolkingsregister gebeurt desnoods met een fictief identificatienummer.
Erkenning buitenlands huwelijk
Een huwelijk dat in het buitenland is afgesloten, kan in
België erkend worden. Dat geldt alleen voor officiële huwelijken. Religieuze of gewoonterechtelijke huwelijken komen
meestal niet in aanmerking.
Erkenning buitenlands partnerschap
Een partnerschap dat in het buitenland is geregistreerd,
kan in België erkend worden. De Belgische ambtenaar van
de burgerlijke stand zal een aantal voorwaarden controleren. Sommige in het buitenland geregistreerde partnerschappen zijn gelijkwaardig aan een Belgisch huwelijk. De
voorwaarden om een verblijfsrecht te krijgen
zijn dan soepeler.

➋  Schijnhuwelijk
—
Een schijnhuwelijk is een hu
welijk dat alleen bedoeld is
om verblijfsdocumenten te
krijgen. Schijnhuwelijken zijn
strafbaar. De wet voorziet
in sancties voor beide partners.
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Als er na de huwelijksaangifte ernstige aanwijzingen zijn
dat het om een schijnhuwelijk gaat, kan de ambtenaar van
de burgerlijke stand weigeren het huwelijk af te sluiten. Zo
nodig kan hij het huwelijk met maximaal twee maanden
uitstellen om het dossier beter te onderzoeken.
Als na de huwelijkssluiting blijkt dat het om een schijnhuwelijk gaat, kan de rechtbank het huwelijk nietig verklaren.
Als dat gebeurt, kan de partner die via het huwelijk een
verblijfsrecht verkreeg, dat verblijfsrecht verliezen.
Ook bij fraude kan een huwelijk nietig verklaard worden,
bijvoorbeeld wanneer er valse documenten gebruikt zijn.

➌	Verblijfsrecht na huwelijk of gelijkwaardig buitenlands partnerschap
—
Een persoon zonder wettig verblijf die huwt, heeft recht op
een verblijf wanneer zijn partner zelf een verblijfsrecht van
meer dan drie maanden heeft in België of EU-burger is.
Hetzelfde geldt voor iemand die in het buitenland een
partnerschap gesloten heeft dat gelijkwaardig is aan een
Belgisch huwelijk. Ook de echtgenoot of gelijkwaardige
partner van een asielzoeker kan een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. ➔ Zie ook fiche 10 ‘Oriëntatie naar een geldig verblijfsstatuut in België’> gezinshereniging

➍	Verblijfsrecht na wettelijk samenwonen
—
Voor mensen die op basis van een wettelijke samenwoonst
die niet gelijkwaardig is aan een Belgisch huwelijk, een
verblijfsrecht willen verwerven, gelden bijkomende voorwaarden. De samenwoners moeten aantonen dat ze een
'duurzame en stabiele relatie' hebben. Dat kan op drie
manieren:
> één jaar onafgebroken samengewoond hebben, in
België of buitenland
> elkaar twee jaar kennen, regelmatig contact hebben, en
elkaar minstens drie keer ontmoet hebben (duur van de
ontmoeting samen minstens 45 dagen)
> een gemeenschappelijk kind hebben

➎	Gezinshereniging
—
Mensen zonder wettig verblijf kunnen zelf geen familieleden
(kinderen, partner, ouders) naar België laten overkomen.

➏	Wat als de relatie beëindigd wordt?
—
In de verblijfsprocedure op basis van een huwelijk of een
partnerschap heeft de betrokken persoon tijdens de eerste
jaren slechts een voorwaardelijk verblijfsrecht.
Als het paar feitelijk uiteengaat tijdens die voorwaardelijke
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verblijfsfase, zelfs zonder dat een scheiding uitgesproken
wordt of het partnerschap beëindigd wordt, kan de Dienst
Vreemdelingenzaken een einde maken aan het verblijfsrecht.
> Tijdens de eerste twee jaar kan het verblijfsrecht beëindigd worden als het paar uit elkaar gaat.
Als een partner het huishouden verlaat na intrafamiliaal geweld en bescherming zoekt in bijvoorbeeld een
vluchthuis tijdens de eerste twee jaar voorwaardelijk
verblijfsrecht, kan de DVZ beslissen om toch geen ein
de te maken aan het verblijfsrecht.
> Vanaf het derde jaar kan het verblijfsrecht alleen nog
beëindigd worden bij een schijnhuwelijk of schijnpartnerschap.
Zodra de partner een onvoorwaardelijk verblijfsrecht heeft,
verandert zelfs een echtscheiding daar niets meer aan.
Enkel een nietigverklaring van het huwelijk of partnerschap
kan er dan nog voor zorgen dat de persoon zijn verblijfsrecht verliest (bijvoorbeeld in geval van schijnhuwelijk).

➐	Geboorte
—
Een kind dat in België geboren wordt, krijgt meestal niet
automatisch de Belgische nationaliteit. Het krijgt evenmin
automatisch een verblijfsrecht.
Wanneer beide ouders een ander verblijfsstatuut hebben,
krijgt het kind het beste statuut.
De vader, die al dan niet wettig verblijft in België, kan onder
bepaalde voorwaarden het ongeboren kind officieel erkennen vanaf zes maanden zwangerschap.
Een geboorteakte is een heel belangrijk document voor de
toekomst van het kind.
De geboorte moet gemeld worden bij de gemeente waar
de moeder bevallen is. Als de bevalling plaatsvond in een
ziekenhuis of met een vroedvrouw, doet het ziekenhuis of
de vroedvrouw altijd een ‘kennisgeving’ van de geboorte
aan de gemeente.
Daarna moet een van de ouders de geboorte van het kind
binnen de vijftien dagen persoonlijk ‘aangeven’ bij die ge
meente. Op sommige plaatsen kan men die aangifte zelfs
in het ziekenhuis doen.
De geboorteakte wordt opgesteld op basis van de kennisgeving en de aangifte van de geboorte.
Als een van de ouders officieel ingeschreven is in een
gemeente, stuurt de gemeente waar het kind geboren is de
gegevens door naar de gemeente waar het kind ingeschre
ven is.
Als geen van beide ouders ingeschreven is in een gemeente, kunnen ze het uittreksel uit de geboorteakte ophalen in
de gemeente van geboorte.
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➑	Overlijden
➒	Familieleden opsporen
—
—
Als een persoon zonder wettig verblijf overlijdt, brengt de
De dienst ‘Tracing’ van het Belgische Rode Kruis helpt vergemeente de Dienst Vreemdelingenzaken daarvan op de
miste familieleden opsporen. De aanvrager heeft daarvoor
hoogte. Een van beide informeert meestal de ambassade
geen verblijfsdocumenten nodig. De opsporing gebeurt via
van het herkomstland.
het internationaal netwerk van het Rode Kruis.
Het is mogelijk een overlijdensakte te krijgen, ook al verbleef de persoon onwettig op het grondgebied.
Als iemand zonder wettig verblijf overlijdt, is
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In deze fiche
➊	Advocaat
➋	Pro-Deo advocaat
➌	Sociale rechtshulp

—
Juridische bijstand
—
Mensen zonder wettig verblijf kunnen juridische bijstand krijgen. Ze
kunnen een advocaat nemen, een aanvraag doen voor pro-Deoondersteuning, of contact opnemen met een sociale of juridische
dienst.

➊ Advocaat
—
Een advocaat kost geld.
Advocaten bepalen vrij
hun ereloon, maar een
cliënt kan altijd een
raming van de kosten
vragen. Als het bedrag
te hoog is, kan hij naar
een andere advocaat
gaan. Bij sommige advocaten is een afbetalings
regeling mogelijk. Advoca
ten vragen gewoonlijk een
voorschot.
De meeste advocaten werken correct.
Een minderheid maakt echter misbruik van
de precaire situatie van mensen zonder wettig verblijf. Ze
geven valse hoop of beloven een positieve beslissing terwijl
ze weten dat het dossier geen kans maakt.
Een betaalde advocaat is niet noodzakelijk beter dan een
pro-Deo advocaat of de gratis dienstverlening van een juridische dienst.

➋	Pro-Deoadvocaat
—
Een persoon zonder wettig verblijf die behoeftig is, kan
naar het Bureau voor Juridische Bijstand gaan. Dat zal een
pro-Deoadvocaat toewijzen. Hij werkt gratis maar kan wel
administratiekosten vragen, bijvoorbeeld voor verplaatsingen, kopies, postzegels of vertalingen.
Wie juridische bijstand nodig heeft bij een verblijfsprocedure heeft recht op een pro-Deoadvocaat.
Voor alle andere domeinen, zoals werk, sociale steun of
huisvesting, zal de betrokkene het Bureau voor Juridische
Bijstand moeten overtuigen van zijn financiële behoeftigheid. Het bureau beoordeelt geval per geval.

➌	Sociale rechtshulp
—
Niet voor elke procedure is een advocaat nodig. Een regularisatieaanvraag bijvoorbeeld kan ook door een jurist of een
maatschappelijk werker gedaan worden. Sommige sociaaljuridische diensten, bijvoorbeeld in sommige Centra voor
Algemeen Welzijnswerk, zijn gespecialiseerd in vreemdelingenrecht. Mensen zonder wettig verblijf kunnen er terecht
voor verblijfsprocedures maar ook voor advies.
De dienstverlening is gratis. Sommige diensten werken sa
men met vaste advocaten.
Belangrijke opmerkingen
> Het is heel belangrijk om de advocaat goed te informeren. Elke officiële brief en elke belangrijke verandering
moet hem meegedeeld worden.
> Cliënten hebben het recht om hun advocaat regelmatig
te vragen hoe ver het staat met het dossier. Als er
twijfels zijn over de kwaliteit van zijn werk kan de cliënt
advies vragen aan een juridische dienst.
> Als een cliënt van mening is dat de advocaat een fout
heeft gemaakt, kan hij een klacht indienen bij de stafhouder van de balie.
> De wet verbiedt onrechtmatige beroepsprocedures. Een
beroep dat alleen ingediend wordt om tijd te winnen,
is niet geloofwaardig. Hetzelfde geldt voor het steeds
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—
Basisbankdienst
—
Mensen zonder wettig verblijf moeten hun identiteit en adres kunnen
bewijzen om aanspraak te maken op de basisbankdienst.

Elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijf in België
heeft, heeft recht op een zichtrekening. Dat bepaalt de Wet
tot instelling van een basisbankdienst van 24 maart 2003.
Zonder een zichtrekening kunnen mensen immers geen
huur of rekeningen betalen, en kunnen ze geen inkomsten
ontvangen.

De Wet op de witwaspraktijken van 11 januari 1993 verplicht de banken hun cliënten te identificeren en hun identi
teit te controleren. Mensen zonder wettig verblijf moeten
hun identiteit en adres kunnen bewijzen met een officieel
document.

De combinatie van beide wetten zorgt in de praktijk voor
basisbankdienst betekent dat iemand:
veel verwarring. Het is niet altijd duidelijk wie precies in
een zichtrekening kan openen, beheren en sluiten
aanmerking komt voor de basisbankdienst. Heel wat banoverschrijvingen kan doen, handmatig of elektronisch
ken sluiten vreemdelingen met een precair verblijfsstatuut
doorlopende betalingsopdrachten kan geven en factuof vreemdelingen zonder wettig verblijf uit. Sociale diensten
ren kan domiciliëren
kunnen raad geven.
> geld in deposito kan geven in België (contanten storten, cheques boeken)
> geld kan afhalen aan het loket in
België of, afhankelijk van de kredietinstelling, elektronisch
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In deze fiche
➊	Slachtoffers van mensenhandel
➋	Niet-begeleide minderjarigen
➌	Gezinshereniging
➍	Arbeidsmigratie
➎	Regularisatie (artikel 9bis)
➏	Aanvraag om medische redenen

—
Oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België
—
De Belgische Vreemdelingenwet bepaalt wie naar België mag komen en
wie niet. Mensen die niet aan de voorwaarden voldoen, mogen het land
niet in of worden uitgewezen als ze er toch verblijven.
Er is een beperkt aantal procedures om mensen zonder wettig ver
blijf toch een wettig verblijfsstatuut toe te kennen, als daar goede rede
nen voor zijn.

(artikel 9ter)

➊	Slachtoffers van mensenhandel
—
Slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel met
verzwarende omstandigheden, kunnen een tijdelijk verblijfsstatuut krijgen als ze zich laten begeleiden door een erkend
en gespecialiseerd onthaalcentrum. Ze moeten het milieu
van exploitatie verlaten hebben en een klacht indienen of
verklaringen afleggen tegen de personen of netwerken die
hen uitgebuit hebben.

➌	Gezinshereniging
—
Gezinshereniging met een Belg of een
EU-burger met verblijfsrecht in België

➋	Niet-begeleide minderjarigen
—
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn hier strikt
gezien niet ‘zonder wettig verblijf’. Er wordt voor hen een
specifieke opvang georganiseerd. Ze krijgen een voogd.

Een procedure gezinshereniging kan voor mensen zonder
wettig verblijf die:
> gehuwd zijn met een Belg of een EU-burger
> of die een partnerschap hebben geregistreerd met een
Belg of een EU-burger (bijvoorbeeld een wettelijke sa
menwoonst)
> of die ten laste zijn van een (schoon)ouder of (schoon-)
kind dat Belg of EU-burger is.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze zich bij de Belg of
EU-burger laten inschrijven en een verblijfsrecht krijgen.

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben drie mo
gelijkheden om in België een verblijfsrecht te verwerven:
> asiel aanvragen
> de procedure voor slachtoffers van mensenhandel
> het bijzonder beschermingsstatuut.
Het bijzonder beschermingsstatuut is alleen toegankelijk voor:
>> niet-begeleide minderjarigen die geen asiel aangevraagd hebben of die geen andere verblijfsprocedu
re opgestart hebben
>> niet-begeleide minderjarigen die asiel aangevraagd
hebben maar uitgeprocedeerd zijn.

Tijdens het onderzoek van hun aanvraag krijgen zij een
voorlopig verblijfsdocument (oranje kaart) dat vijf maanden
geldig is. Als ze echt een gezin vormen, beslist de Dienst
Vreemdelingenzaken positief en krijgen ze een verblijfskaart.
Maar die kaart kan de
eerste twee jaar ingetrokken worden als
de betrokkenen
geen gezin meer
vormen.
➔ zie ook
fiche 07

Tijdens de opvang wordt naar een duurzame oplossing ge
zocht: gezinshereniging, opvang en verzorging in het land
van herkomst of een verblijf in België.

‘Huwelijk en
gezin’
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Gezinshereniging met een in België
ingeschreven niet-EU-onderdaan
Een tweede procedure gezinshereniging geldt voor mensen
zonder wettig verblijf die
> gehuwd zijn met een in België ingeschreven niet-EUonderdaan
> of die een partnerschap hebben geregistreerd met een
in België ingeschreven niet-EU-onderdaan
> of die als minderjarige ten laste zijn van een ouder die
als niet-EU-onderdaan ingeschreven is in het vreemdelingen- of bevolkingsregister
> of die een meerderjarig kind of ouder zijn van een nietEU-onderdaan (dit kan alleen in een aantal specifieke
gevallen).
Ook zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een aanvraag
indienen om zich bij die persoon te laten inschrijven.
De betrokkene moet zijn aanvraag in principe indienen bij
de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (ambassade
of consulaat) in het eigen land. De aanvrager heeft dan
recht op een visum.
Als het onmogelijk of bijzonder moeilijk is om een visum
aan te vragen bij de Belgische ambassade of het Belgisch
consulaat in het eigen land, kan de aanvraag tot inschrijving met een verblijfsrecht toch in de Belgische gemeente
ingediend worden.
Ook de echtgenoot, gelijkwaardige partner of minderjarig
kind van een asielzoeker kan een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.

➍	Arbeidsmigratie
—
Mensen zonder wettig verblijf hebben in België geen wettige
toegang tot de arbeidsmarkt.

➎	Regularisatie (artikel 9bis)
—
Mensen zonder wettig verblijf die in België willen blijven,
kunnen via de gemeente een machtiging tot verblijf aanvragen op basis van artikel 9bis van de Verblijfswet. Zij moeten
dan wel een goede reden (‘buitengewone omstandigheden’) opgeven waarom ze hun aanvraag in België indienen.
Normaal gezien moet dat gebeuren bij de Belgische ambassade of consulaire post in hun land van herkomst.
Zij moeten in de aanvraag vermelden om welke humanitaire
redenen ze hier willen verblijven: bijzonder lange asielprocedure, onverwijderbaarheid, bijzondere banden met België.
De Dienst Vreemdelingenzaken beslist over elk geval afzonderlijk.
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Bij de aanvraag moet een kopie van een identiteitsdocument gevoegd worden: een internationaal erkend paspoort,
een nationale identiteitskaart.
Wie op een geldige wijze aantoont dat het onmogelijk is om
in België aan het vereiste document te raken, kan vrijgesteld worden van die verplichting. De motivering voor de vrijstelling moet opgenomen worden in de verblijfsaanvraag.

➏	Aanvraag om medische redenen
(artikel 9ter)
—
Een persoon zonder wettig verblijf die uitgewezen wordt,
maar niet kan reizen door een tijdelijk medisch probleem,
kan aan de Dienst Vreemdelingenzaken een uitstel van het
vertrek vragen.
Wie een ernstige ziekte heeft, kan een machtiging tot
verblijf aanvragen op basis van artikel 9ter van de
Vreemdelingenwet. Voorwaarde is:
> de ziekte houdt een reëel risico in voor het leven of de
fysieke integriteit van de persoon
> of er is geen adequate behandeling voorhanden in het
land van herkomst.
De aanvraag gebeurt aangetekend bij de bevoegde dienst
van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ze bevat:
> een medisch getuigschrift over de ingeroepen ziekte
> alle andere nuttige informatie: bijvoorbeeld bewijzen dat
de vereiste behandeling niet beschikbaar of toegankelijk is in het herkomstland.
De ernst van de hierboven beschreven risico’s
wordt beoordeeld door een ambtenaargeneesheer van de DVZ. De DVZ
beslist geval per geval over
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aantoont dat het onmogelijk is
om in België aan het vereiste document te geraken, kan vrijgesteld worden
van deze verplichting. De motivering voor de vrijstelling
moet opgenomen worden in de verblijfsaanvraag.
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In deze fiche
➊	Vrijwillige terugkeer is gratis
➋	Wie geeft ondersteuning bij een
vrijwillige terugkeer?

—
Oriëntatie naar een toekomst buiten België
—
Mensen zonder wettig verblijf die vrijwillig terugkeren naar hun land
van herkomst of een ander land, kunnen daarvoor ondersteuning krij
gen. Er bestaat ondersteuning bij de terugreis zelf, en extra ondersteu
ning bij de reïntegratie na de terugkeer.

➌	Welke ondersteuning bestaat er?

Sommige sociale diensten helpen bij de voorbereiding van de terug
keerreis. Ze zijn partner van de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM).

➊ Vrijwillige terugkeer is gratis
—
Mensen zonder wettig verblijf die niet over
voldoende middelen be
schikken en drie maanden in België verblijven,
kunnen ondersteuning krij
gen bij de terugkeer naar
hun land van herkomst of een
ander land.
Bij een vrijwillige terugkeer met ondersteuning wordt de overheid van het land van
herkomst niet specifiek op de hoogte gebracht.

➋	Wie geeft ondersteuning bij een vrijwillige
terugkeer?
—
Sommige sociale diensten, deelwerkingen van centra algemeen welzijnswerk en andere vluchtelingenorganisaties
begeleiden mensen die vrijwillig willen terugkeren. Ze zijn
partner van de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM), en vormen het REAB-netwerk. REAB is een programma van de IOM en staat voor ‘Return of Asylum Seekers
ex-Belgium’.
Wat doet een sociale dienst die REAB-partner is?
> informatie geven over de mogelijkheden van terugkeer
en reïntegratie
> een aanvraag opstellen voor ondersteuning en de benodigde documenten verzamelen
> het dossier bezorgen aan IOM of aan Caritas Inter
national Belgium.

Wat doet de Internationale Organisatie voor Migratie
(IOM)?
> de REAB-aanvraag onderzoeken
> financiële, administratieve en/of materiële ondersteuning bieden bij de terugkeer en bij de reïntegratie na
terugkeer.
Wat doet Caritas International Belgium?
> materiële ondersteuning bieden bij de reïntegratie na
terugkeer.

➌	Welke ondersteuning bestaat er?
—
Ondersteuning bij de terugkeerreis
(de basisondersteuning)
De ondersteuning bij de terugkeerreis kan bestaan uit:
Informatie:
> over de beschikbare begeleiding in België
> over de situatie in het land van herkomst (gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, tewerkstelling, economische situatie, vervoer…).
Financiële en administratieve steun:
> reservatie en aankoop van een vliegtuigticket
> verplaatsingskosten in België
> extra bagagekosten
> onkosten om een geldig reisdocument te verkrijgen
> terugkeerpremie om de eerste kosten ter plaatse te
dekken (afhankelijk van de verblijfsduur in België, de
leeftijd en de individuele behoeften van de terugkeerder).
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Extra dienstverlening op verzoek:
> hulp bij het verkrijgen van reisdocumenten
> onthaal en begeleiding op de vertrek- en transitluchthaven
> onthaal en begeleiding in het land van bestemming
> medische ondersteuning: extra ondersteuning is mogelijk voor mensen met medische problemen. IOM kan bijvoorbeeld de ziekteverzekering in het herkomstland in
orde brengen, medisch materiaal vanuit België meegeven, medisch personeel ter beschikking stellen tijdens
de vlucht, liggend vervoer organiseren of bij aankomst
voor een ziekenwagen zorgen. Daarna kunnen ze de
terugkeerder vergezellen naar een medische instelling
en tussenpersoon zijn bij de medische instantie die de
terugkeerder verder zal begeleiden.

>

maar ook: huisvesting, arbeidsbemiddeling, versche
ping van goederen
De voorbereiding van een vertrek met reïntegratiesteun
duurt gemiddeld dertig dagen.
Twee organisaties (IOM en Caritas International Belgium)
helpen de terugkeerder om de reïntegratie uit te werken.
Ze brengen hem in contact met een partnerorganisatie in
het land van terugkeer.
De partnerorganisatie helpt individuele reïntegratieprojecten op te zetten en te begeleiden. De partnerorganisatie
betaalt de uitgaven na de terugkeer. De terugkeerder wordt
na aankomst gedurende een bepaalde periode opgevolgd.

Ondersteuning voor kwetsbare groepen
Tussen aanvraag en vertrek met de basisondersteuning
zitten gemiddeld één tot drie weken.
Indien nodig is sneller vertrekken ook mogelijk.

Ondersteuning bij de reïntegratie na de
terugkeer (de ‘aanvullende’ ondersteuning)
Terugkeerders kunnen extra materiële ondersteuning krijgen om een duurzame reïntegratie in het land van terugkeer gemakkelijker te maken. Deze ondersteuning komt
bovenop de basisondersteuning. Iedereen die de basisondersteuning kan genieten, komt ook in aanmerking voor de
extra ondersteuning bij reïntegratie.

Personen die behoren tot een kwetsbare groep kunnen
extra materiële ondersteuning krijgen, bovenop de basisondersteuning en de reïntegratieondersteuning. Kwetsbare
groepen zijn:
> niet-begeleide minderjarigen
> zwangere vrouwen
> personen ouder dan 50
> slachtoffers van mensenhandel
> personen met een handicap of ernstige ziekte.
De extra steun moet hun reïntegratie vergemakkelijken.

De reïntegratieondersteuning financiert:
> projecten op maat en op initiatief van de terugkeerder
> projecten gericht op een duurzame sociale en
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➊	Controles
➋	Op het politiebureau
➌	Verblijf in een gesloten centrum met

➍	Uitstel van vertrek

Uitwijzing
—
Mensen zonder wettig verblijf kunnen een document krijgen dat hen
oplegt binnen een bepaalde termijn (meestal vijf dagen) het land te ver
laten. Er bestaan verschillende types documenten.

In deze fiche

het oog op repatriëring

—

Wie het bevel om het grondgebied te verlaten niet opvolgt, kan op
gepakt en opgesloten worden, met als doel een gedwongen uitwijzing.

➊	Controles
—
De overheid voert controleacties (en eventuele arrestaties)
uit:
>
>
>

>

op privéterrein (woning) en in het openbaar (straat,
park, openbaar vervoer, restaurant)
op de werkplaats
in het open opvangcentrum. Mensen zonder wettig
verblijf die recht hebben op opvang en in een open
centrum verblijven, kunnen er gearresteerd worden met
het oog op een uitwijzing. Het centrum informeert hen
in principe van die mogelijkheid.
In de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ). Een arrestatie in de kantoren van DVZ is eerder
zeldzaam. De persoon wordt meteen overgebracht naar
een gesloten centrum

De politie mag geen controle uitvoeren via de school en
mag geen kinderen aanhouden tijdens de schooluren om ze
te repatriëren. In principe mag ze de kinderen niet opwachten bij de schoolpoort. Dat is wel toegestaan als het gevaar
bestaat dat de kinderen op school worden
achtergelaten. Of als hun ouders
hen thuis niet kunnen opwachten, omdat ze zelf al aangehouden zijn met het oog
op uitwijzing. De agenten
komen dan in burger en
zijn begeleid door een
gezinslid of een tolk.
De directie van de
school moet van elke
interventie op de hoogte gebracht worden.
➔ zie fiche 03 ‘Onderwijs’

➋	Op het politiebureau
—
De politie kan een persoon zonder wettig verblijf meenemen
naar het politiebureau om zijn documenten te controleren.
Ze neemt contact op met de Dienst Vreemdelingenzaken
(DVZ). De administratieve vasthouding mag maximaal 24
uur duren. Daarna zijn de volgende beslissingen mogelijk:
> De persoon wordt zonder meer vrijgelaten (komt zelden
voor).
> De persoon wordt vrijgelaten met een bevel om het
grondgebied te verlaten (komt vaak voor).
> De persoon wordt overgebracht naar een gesloten centrum met het oog op repatriëring binnen enkele dagen
of weken.
> De persoon wordt overgebracht naar Zaventem, met het
oog op repatriëring de dag zelf.

➌	Verblijf in een gesloten centrum met het
oog op repatriëring
—
Er zijn zes gesloten centra in België.
Mensen zonder wettig verblijf worden er vastgehouden. Een
gesloten centrum is een sterk beveiligde plaats, en de be
wegingsvrijheid is er beperkt.
Tijdens het verblijf in het gesloten centrum probeert de DVZ
de repatriëring of terugkeer te organiseren. Via de autoriteiten van het herkomstland probeert de DVZ de persoon te
identificeren en aan een reisdocument te raken.
Hoe lang duurt een verblijf in een gesloten centrum?
> Het verblijf in een gesloten centrum is strikt beperkt tot
de tijd die nodig is om de terugkeer te organiseren. Dat
mag in principe niet langer dan twee maanden duren.
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>

>

>

Het verblijf in het centrum kan maximaal tot vijf maanden verlengd worden, als de DVZ kan aantonen dat hij
de repatriëring voorbereidt en er een reële kans bestaat
dat die binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden.
Als de overheid oordeelt dat de persoon zonder wettig
verblijf een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid, kan het verblijf telkens met één maand
verlengd worden, tot maximaal acht maanden.
Een gemiddeld verblijf in een gesloten centrum duurt
35 dagen.

Het is mogelijk in beroep te gaan tegen de opsluiting bij de
raadkamer en tegen de uitwijzingsbeslissing bij de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen.
Mensen in een gesloten centrum kunnen ook een vrijwillige
terugkeer aanvragen. De sociale dienst kan hen daarover
informatie geven.➔ Zie fiche 11 ‘Oriëntatie naar een toekomst buiten
België’
Een gedwongen uitwijzing wordt vaak verhinderd door
administratieve problemen: de ambassade wil bijvoorbeeld
geen reisdocument afleveren. Ongeveer 30 procent van de
aangehouden mensen zonder wettig verblijf wordt weer in
vrijheid gesteld. Zij krijgen het bevel om het grondgebied
te verlaten.
Bepaalde categorieën worden in principe
niet gerepatrieerd: vrouwen die minstens zes maanden zwanger zijn,
baby’s jonger dan drie maanden,

niet-begeleide minderjarigen, ernstig zieken, staatlozen,
mensen die een regularisatieaanvraag lopen hebben, of
een verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten.
Uitzonderingen zijn altijd mogelijk.

➍	Uitstel van vertrek
—
Een persoon zonder wettig verblijf die uitgewezen wordt,
maar tijdelijk niet kan terugkeren, kan een kort uitstel van
vertrek aanvragen bij de DVZ. Bijvoorbeeld door een tijdelijk
gezondheidsprobleem of omdat de persoon ‘onverwijderbaar’ is (identiteit is onbekend, het land van herkomst wil
de persoon niet opnemen, …). In dat geval wordt het bevel
tot het verlaten van het grondgebied verlengd.
Ook gezinnen met schoolgaande kinderen jonger dan 18
jaar die na de paasvakantie een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten, kunnen een uitstel van vertrek vragen
tot het einde van het schooljaar.
De aanvraag wordt per fax bij de DVZ ingediend. De DVZ
neemt een beslissing. Als er geen (positief) antwoord komt,
kan de betrokken overwegen om het via de rechter in kortgeding af te dwingen.
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Infogids voor hulpverleners en begeleiders
van mensen zonder wettig verblijf

Veel Vlaamse burgers komen professioneel of als vrijwilliger in contact met mensen zonder
wettig verblijf. Scholen, ziekenhuizen, welzijnsvoorzieningen. Lokale verenigingen, gemeentediensten, OCMW’s en ga zo maar door.
De levenssituatie van mensen zonder wettig verblijf is vaak heel precair, hun verblijfssituatie
complex. De Infogids maakt het ingewikkelde juridisch kader toegankelijk.
De Infogids is bedoeld voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf.
Ze helpt om de levenssituatie van mensen zonder wettig verblijf in kaart te brengen en
samen met hen na te denken over een zinvol toekomstperspectief, buiten de illegaliteit.

vlaams



vzw

minderheden
centrum

Vooruitgangstraat 323/bus 1 – 1030 brussel
T 02/205 00 50 – F 02/205 00 60
info@vmc.be – www.vmc.be

FICHE 01: Zonder wettig verblijf in België
Onthaal ECM (Onthaal Etnisch Culturele Minderheden)
Voor alle vragen rond verblijfswetgeving en asielprocedure kun je terecht bij het Onthaal
ECM (Onthaal Etnisch Culturele Minderheden).
Contact:
Onthaal ECM, Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 14
8400 Oostende
059/40.25.24
059/40.25.25
onthaalecm@cawjz.be
www.cawjz.be
Zitdag voor een eerste gesprek op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Andere momenten op afspraak
Donderdag gesloten

Stad Oostende, Burgerzaken
Burgerzaken bevindt zich in de groene wachthoek in de lokettenzaal van het stadhuis en
staat in voor de administratieve dossiers van alle inwoners die de Belgische nationaliteit niet
bezitten.
Contact:
Burgerzaken
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
burgerzaken@oostende.be
digitaalloket.oostende.be
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FICHE 02: Gezondheidszorg
Dringende medische hulp
Alle info over dringende medische hulp kun je krijgen bij het team ‘cel gezondheidszorg’ van
het OCMW.
Contact:
OCMW Oostende
Cel gezondheidszorg
Lokaal 0.06
Edith Cavellstraat 15
8400 Oostende
059/55.56.28 en 059/40.25.96
tommy.rodenbach@sho.be of vanessa.lescroart@sho.be
Zitdag op maandag van 09.00 - 11.45 uur en woensdag van 14.00 - 16.00 uur
Andere momenten op afspraak
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Mutualiteiten
Mensen zonder wettig verblijf hebben in principe geen recht op een ziekteverzekering, maar
er bestaan uitzonderingen. Meer info hierover kun je krijgen bij de sociale dienst van de
mutualiteiten.
Contact:
Bond Moyson West-Vlaanderen
Prinses Stefanieplein 19
8400 Oostende
059/55.16.00
bond.moyson.wvl@socmut.be
www.socmut.be

Christelijke Mutualiteit
Ieperstraat 12
8400 Oostende
059/55.26.11
oostende@cm.be
www.cm.be

Partena ziekenfonds & partners
Torhoutsesteenweg 107
8400 Oostende
059/70.43.00
oostende@partena-partners.be
www.partena-partners.be

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
Vindictivelaan 5
8400 Oostende
059/70.29.07
info@lmwvl.be
www.wlz.be

Hulpkas voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering
Rogierlaan 53a
8400 Oostende
059/50.00.28
www.caami-hziv.fgov.be

Euromut Oostende
Ernest Feysplein 9
8400 Oostende
059/70.22.92
ag.oostende@euromut.be
www.euromut.be

Vlaams Neutraal Ziekenfonds sectie
‘De West’
Euphrosina Beernaertstraat 110 bus 8
8400 Oostende
059/51.37.05
www.vnz235.be

Ziekenfonds Zelfstandigen en
Middengroepen
Wapenplein 10
8400 Oostende
059/55.19.50
www.unizo.be

Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds
Aartshertoginnestraat 60
8400 Oostende
078/15.30.91
info@oz.be
www.oz.be
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MSOC (Medisch Sociaal Opvangcentrum)
Het MSOC Oostende richt zich tot gebruikers van illegale drugs, evenals tot hun nabije
omgeving (familieleden, vrienden). Het is een ambulant centrum voor personen met een
drugprobleem die het gevoel hebben dat ze nergens anders meer terecht kunnen voor hulp.
Ook mensen zonder wettig verblijf kunnen bij hen aankloppen.
Contact:
MSOC Oostende
Perronstraat 1
8400 Oostende
059/51.63.29 of 059/51.63.09
msoc@oostende.be

Kind en Gezin
Bij Kind en Gezin kan iedereen terecht voor de inenting tegen kinderziektes en met alle
vragen rond gezondheid en opvoeding van kinderen. Via het algemeen nummer kan een
afspraak met de verpleegkundigen van Kind en Gezin Oostende gemaakt worden. Je kan ook
een afspraak maken voor een raadpleging of huisbezoek.
Contact:
Kind en Gezin
Zandvoordestraat 375
8400 Oostende
Algemeen nummer: 078/15.01.00
www.kindengezin.be

VRGT (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en
Tuberculosebestrijding)
Bij de VRGT kan iedereen (ook mensen zonder wettig verblijf) terecht voor een
tuberculosecontrole op de 2de en 4de woensdag van de maand telkens van 14.00 -17.00 uur.
Contact:
VRGT West-Vlaanderen
Kaïrostraat 84 (zone G)
8400 Oostende
059/70.26.85
oostende@vrgt.be
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FICHE 03: Onderwijs
MINDERJARIGEN

CLB (Centrum voor LeerlingenBegeleiding)
Het CLB is een dienst waarop alle leerlingen, ouders, leerkrachten en directies een beroep
kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en
verpleegkundigen. Zij werken in teamverband om schoolgaande kinderen op diverse
domeinen te begeleiden: leren studeren, schoolloopbaan, preventieve gezondheidszorg en
sociaal-emotionele ontwikkeling. In de school krijg je het adres van het CLB waar de school
mee samenwerkt.
Contact:
CLB van het gemeenschapsonderwijs
Hennepstraat 53
8400 Oostende
059/70.21.00
clb.oostende@g-o.be
www.clboostende-gemeenschapsonderwijs.be
Vrij CLB
Frère-Orbanstraat 145

8400 Oostende
059/50.68.01
clboostende@clboostende.be
www.clboostende.be
Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brugge-Gent-Lokeren-Oostende
Northlaan 14
8400 Oostende
059/70.75.41
clb.oostende@gent.be
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OKAN-klas (Onthaalklassen voor Anderstalige Nieuwkomers)
De OKAN-klas is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ze mogen maximum 1 jaar
ononderbroken in België verblijven, het Nederlands niet als moedertaal hebben, maximum 9
maanden (zomervakantie niet inbegrepen) ingeschreven zijn in het Nederlandstalig
onderwijs en het Nederlands onvoldoende beheersen als onderwijstaal. De leerlingen krijgen
28 uur les per week (24 uur intensief Nederlands, 2 uur lichamelijke opvoeding en 2 uur
godsdienst).
Contact:
Sint-Lutgardisinstituut
Contactschool van de Scholengroep Petrus & Paulus
Steenbakkersstraat 80
8400 Oostende
059/55.39.70
www.slo.be

Onthaalklas in het basisonderwijs
In het basisonderwijs wordt een onthaalklas ingericht als er voldoende leerlingen zijn die
ervoor in aanmerking komen (4 tot 6). Leerlingen komen in aanmerking als ze 5 jaar of ouder
zijn, maximum 1 jaar ononderbroken in België verblijven, het Nederlands niet als moedertaal
hebben, maximum 9 maanden ingeschreven zijn in het Nederlandstalig onderwijs en het
Nederlands onvoldoende beheersen als onderwijstaal.
Om te weten of er een onthaalklas georganiseerd wordt in de school, neem je best contact
op met de school zelf.

Kinderen aan de schoolpoort
Het is aangewezen om als ouder bij het begin van het schooljaar afspraken te maken in
verband met contactpersonen, die in noodsituaties het kind kunnen afhalen.
De politie mag leerlingen zonder wettig verblijf niet afhalen tijdens de schooltijd. Wanneer
ze toch optreedt bij de schoolpoort, moet ze zich aan bepaalde afspraken houden. Je komt
hierover meer te weten in het ‘Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf’ van het Vlaams
Minderheden Centrum: www. vmc.be.
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LOP: (Lokaal Overleg Platform)
Het Lokaal Overleg Platform is een initiatief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming.
Het LOP wil alle leerlingen gelijke kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Het LOP strijdt tegen elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale scheiding.
Het LOP brengt alle scholen samen en overlegt met de centra voor leerlingenbegeleiding en
andere partners die meewerken aan meer gelijke onderwijskansen.
Het LOP kan op vraag van scholen, ouders, CLB bemiddelen als een leerling een probleem
heeft om zich in te schrijven in een school.
Het LOP zoekt mee naar de beste oplossing voor de leerling.
Contact:
LOP-deskundige/ondersteuner: Liesbeth Croene
0473/93.89.25

liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be
www.lop.be

De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd
De Wegwijzer is een Open Huis voor onderwijs en vrije tijd waar iedereen met vragen en
bedenkingen over onderwijs en vrije tijd terecht kan. De Wegwijzer richt zich in het
bijzonder naar gezinnen met een bescheiden inkomen.
Het is de bedoeling dat De Wegwijzer de gezinnen wegwijs maakt in het ruime aanbod aan
onderwijsvormen (en alles wat met onderwijs te maken heeft) en vrijetijdsactiviteiten.
De drie grote luiken van De Wegwijzer zijn:
1. Verkoop van Onderwijscheques
2. Hulp bieden bij de aanvraag van een school- en studietoelage
3. Uitzoeken van een afwisselend, betaalbaar vrijetijdsaanbod
Contact:
De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd
Huize Willy Kooy (tweede verdieping)
Hospitaalstraat 35 bus 8
8400 Oostende
059/40.25.20
dewegwijzer@sho.be
sho.oostende.be
www.oostende.be
De onderwijsbemiddelaar is bereikbaar op volgende zitdagen:
maandag en woensdag van 14.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur of na
telefonische afspraak.
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Huiswerkklas
De huiswerkklassen willen minder kansrijke kinderen de mogelijkheid geven hun huiswerk in
optimale omstandigheden te maken.
De werking wordt uitgebouwd in samenwerking met de scholen en de ouders en bevordert
op die manier de integratie van deze laatste.
Contact:
Sociaal Huis Oostende, Onderwijsopbouwwerk
Torhoutsesteenweg 291
8400 Oostende
059/56.10.86 of GSM 0498/92.91.47
sho.oostende.be

Brugfiguren
Een brugfiguur is de persoon die een ‘brug’ maakt tussen de school, de ouders en de wijk.
Brugfiguren zijn ‘neutrale’ vertrouwenspersonen omdat ze werken voor verschillende
scholen van verschillende onderwijsnetten. De brugfiguur maakt deel uit van het zorgteam
in de basisschool, maar is geen werknemer van die school.
Een brugfiguur komt op huisbezoek, organiseert ontmoetingen met de ouders, legt
contacten met diensten. Een brugfiguur organiseert informatiemomenten over activiteiten,
opvoeding en onderwijs. Een brugfiguur helpt zoeken naar oplossingen wanneer het thuis
moeilijk gaat en dit invloed heeft op het functioneren van het kind.
Contact:
Brugfiguren
Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 8 (tweede verdieping)
8400 Oostende
059/40.25.20 of GSM 0493/08.73.57
De coördinator is aanwezig op dinsdag en donderdag.
sho.oostende.be
www.oostende.be
De Katrol
De Katrol geeft studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bij kansarme kinderen uit de
derde kleuterklas en het basisonderwijs.
Contact:
De Katrol
Louisastraat 7
8400 Oostende
059/51.08.41
www.dekatrol.be
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Zomerklasjes Nederlands
Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de Sociale Dienst voor Vreemdelingen
zomerklasjes Nederlands voor anderstalige kinderen en jongeren. De zomerklasjes zijn
bedoeld voor kinderen van 6 tot 16 jaar . Er wordt gewerkt met nieuwkomers, die nog geen
volledig schooljaar doorlopen hebben en met kinderen die hier al wat langer verblijven maar
nog een achterstand hebben wat betreft het Nederlands.
Contact:
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
s.d.vreemdelingen@sdv.be
www.sdv.be
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VOLWASSENEN

Huis van het Nederlands
Het Huis van het Nederlands helpt mensen in hun zoektocht naar een gepaste cursus
Nederlands. In een gesprek wordt gepeild naar de scholingsgraad, de leerbehoeften en
indien nodig wordt er een test afgenomen.
Op basis van alle verzamelde gegevens wordt de kandidaat-cursist doorverwezen naar
cursussen die het best bij de persoonlijke behoeften aansluiten.
Contact:
Huis van het Nederlands
Dekenijstraat 8
8400 Oostende
0478/80.43.92
oostende@hvn-wvl.be
www.hvn-wvl.be

De Avondschool
De Avondschool organiseert cursussen Nederlands voor Anderstaligen. Daarnaast kun je er
ook andere opleidingen voor volwassenen volgen.
Mensen zonder wettig verblijf kunnen zich aan een verminderd tarief inschrijven als ze een
bewijs van materiële steun kunnen voorleggen. Dit bewijs kunnen ze krijgen als ze in een
opvangcentrum verblijven.
Contact:
De Avondschool
Generaal Jungbluthlaan 2
8400 Oostende
059/23.97.29
info@deavondschool.be
www.deavondschool.be
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CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) Westhoek – Westkust
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek – Westkust organiseert in de gebouwen
van het Sint-Lutgardisinstituut cursussen Nederlands voor Anderstaligen tijdens de dag. In
avondonderwijs kun je andere talen studeren zoals Spaans en Arabisch. In de gebouwen van
het V.T.I kan je nijverheidstechnische opleidingen volgen zoals metselen, vloer- en
tegelzetten, meubelrestauratie, lassen en houtbewerking. Mensen zonder wettig verblijf
kunnen zich aan een verminderd tarief inschrijven als ze een bewijs van materiële steun
kunnen voorleggen. Dit bewijs kunnen ze krijgen als ze in een opvangcentrum verblijven.
Contact:
CVO Westhoek – Westkust
Ieperstraat 25
8700 Ieper
057/22.42.85
www.cvoww.be

Inschrijvingen
Sint-Lutgardinstituut
Steenbakkersstraat 80
8400 Oostende
059/55.39.70
www.slo.be
V.T.I.
Stuiverstraat 108
8400 Oostende
059/55.65.74
www.vtioostende.be

Open-School (vroeger: Centrum voor Basiseducatie)
In de Open-School kan iedereen terecht om Nederlands te leren. Het centrum richt zich op
mensen die laaggeschoold zijn.
Contact:
Open-School Oostende
Christinastraat 113
8400 Oostende
059/80.18.83
oostende@open-school.be
www.open-school.be
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De Mobile
De Mobile (gegroeid vanuit de Katrol in Oostende) is een project waarbij
hogeschoolstudenten tijdelijk, aan huis en op maat, leerbegeleiding/studie-ondersteuning
geven aan alleenstaande ouders in armoede.
Contact:
De Mobile
Louisastraat 7
8400 Oostende
059/51.08.41
www.dekatrol.be

De Babbelbox
In de Babbelbox leren anderstaligen Nederlands ‘spreken’. Iedereen die al een basiskennis
Nederlands heeft, kan deelnemen. De Babbelbox gaat door elke dinsdagnamiddag van 14.00
- 16.00 uur.
Contact:
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
s.d.vreemdelingen@sdv.be
www.sdv.be

Vorming Plus - Cultuurkruispunt
Vorming Plus Oostende organiseert themagerichte vormingsgroepen waar mensen uit
binnen- en buitenland, uit tal van culturen, elkaar ontmoeten.
Contact:
Vormingplus Oostende
Jozef II-straat 4
8400 Oostende
059/50.39.52
oostende@vormingplus.be
www.vormingplusoostendewesthoek.be
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FICHE 04: Sociale Hulp
KLEDIJ
In Oostende kun je op verschillende plaatsen tweedehandskledij kopen.
In.Tacte Col.Sol
Contact:
Graaf de Smet de Naeyerlaan 34
8400 Oostende
059/33.99.37
Open: dinsdag en vrijdag van 13.30 - 16.30 uur
Oxfam-Solidariteit
Contact:
Torhoutsesteenweg 641
8400 Oostende
059/51.87.78
oxfam.oostende@oxfamsol.be
www.oxfamsol.be
Open: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 17.30 uur
Medios
Contact:
Overvloedstraat 2a
8400 Oostende
059/80.54.54
medios.oostende@skynet.be
www.vzwmedios.org
Open: woensdag van 14.00 - 17.00 uur
Kringloopwinkel
Contact:
Torhoutsesteenweg 35 (enkel kledij)
8400 Oostende
059/50.54.48
oostende@kringwinkelkust.be
www.kringwinkelkust.be/kringwinkeloostende.html
Open: maandag van 14.00 - 17.30 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 12.00
uur en van 13.00 - 17.30 uur
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Ruilhoekje Inloopteam De Viertorre
In het Ruilhoekje kan je kinderkledij waar je kindje te groot voor is geworden, ruilen voor
kledij van een andere maat. Geen kledij om te ruilen? Na een gesprek met een medewerker
van het Inloopteam kan je eventueel in aanmerking komen om een startpakket van 20 stuks
te kiezen, waarmee je dan later kan beginnen ruilen.
Contact:
Langestraat 83
8400 Oostende
059/40.25.04
inloopteam@sho.be
Open: maandag van 09.00 uur - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur, donderdag van
13.30 uur - 16.00 uur, vrijdag van 09.00 uur - 12.00 uur of indien nodig op afspraak

Lichtbaken
Lichtbaken is een sociaal restaurant waar je ook tweedehandskledij kunt kopen.
Contact:
Lijndraaiersstraat 52
8400 Oostende
0474/27.26.04
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VOEDSELHULP
Voedselbonnen
Voedselpakketten zijn verkrijgbaar bij Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen (voor
alleenstaanden) of In.Tacte Col.Sol (voor gezinnen). Eerst wordt een sociaal onderzoek
uitgevoerd door Onthaal ECM of Jakoeboe om te zien waar ze recht op hebben.
Contact:
Onthaal ECM, Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 14
8400 Oostende
059/40.25.25
059/40.25.24
onthaalecm@cawjz.be
www.cawjz.be
Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen
Dekenijstraat 8
8400 Oostende
059/51.07.37
jakoeboe@scarlet.be
In.Tacte Col.Sol
Graaf de Smet de Naeyerlaan 34
8400 Oostende
059/33.99.37
Open: dinsdag en vrijdag van 13.30 uur - 15.30 uur

Sociale restaurants
Poverello
Sociaal restaurant voor kansarmen en eenzamen
Open: iedere weekdag van 12.00 - 14.00 uur
Prijs warme maaltijd: €1.20
Contact:
Aartshertoginnestraat 16A
8400 Oostende
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Lichtbaken
Sociaal restaurant voor iedereen die het financieel moeilijk heeft.
Open: iedere weekdag van 12.00 - 14.00 uur
Prijs warme maaltijd: €1.50
Contact:
Lijndraaiersstraat 52
8400 Oostende

Dagcentrum Omega
Het dagcentrum Omega richt zich tot mensen zonder wettig verblijf. Je kan er een
broodmaaltijd en soep nuttigen. Koffie, thee en frisdranken zijn verkrijgbaar aan een laag
tarief. Iedereen is er welkom, er worden geen papieren of identiteitsbewijzen gevraagd.
Contact:
Dagcentrum Omega
Kaaistraat 30
8400 Oostende
0471/24.58.94
yannickprovoost@cawjz.be
www.cawjz.be
Open : elke weekdag van 14.00 – 18.00 uur, behalve op woensdag en zondag

HYGIËNE
Sociale Dienst voor Vreemdelingen: wasmachine en droogkast
In de Sociale Dienst voor Vreemdelingen kun je gebruik maken van een wasmachine en
droogkast voor €2.50 per wasbeurt (zeep inbegrepen). Daarnaast kun je gratis gebruik
maken van een strijkijzer en een naaimachine.
Reserveren is noodzakelijk.
Contact:
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
onthaal@sdv.be
www.sdv.be
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Sanitair Kapellebrug
Bij de Kapellebrug is een sanitair blok met douches en toiletten.
Een toiletbezoek kost €0.40. Een douchebeurt kost €1.
Je kunt een jeton kopen ter plaatse bij de WC-dame. Handdoeken en zeep moet je zelf
meebrengen.
Open:
- van de paasvakantie tot 01 oktober: van 09u30 - 18.00 uur
- rest van het jaar: alleen open in de weekends van 09.30 - 17.00 uur

Dagcentrum Omega
In het dagcentrum Omega richt men zich tot mensen zonder wettig verblijf. Je kan er een
douche nemen en wat tot rust komen. Je kunt er gebruik maken van een wasmachine en
droogkast voor €2.50 per wasbeurt. Elke maandagnamiddag komt er een verpleegkundige
langs tussen 15.00 en 17.00 uur. Iedereen is welkom, er worden geen papieren of
identiteitsbewijzen gevraagd.
Contact:
Dagcentrum Omega
Kaaistraat 30
8400 Oostende
0471/24.58.94
yannickprovoost@cawjz.be
www.cawjz.be
Open : elke weekdag van 14.00 – 18.00 uur, behalve op woensdag en zondag
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FICHE 05: Werk
Vakbonden in Oostende
Ook al werk je illegaal of clandestien, dan heb je toch rechten in België. Je kan beroep doen
op een vakbond. De vakbond geeft een antwoord op al je vragen rond tewerkstelling of kan
je helpen bij problemen met de werkgever. Bij de meeste vakbonden moet je lid zijn.
Wees niet bang om advies te vragen ook al ben je geen lid.
Een eerste advies zul je meestal wel krijgen. In Oostende kun je terecht bij volgende
vakbonden:
Contact:
ACLVB Oostende

Vindictivelaan 5
8400 Oostende
059/70.12.09
noord.west.vlaanderen@aclvb.be
www.aclvb.be
ABVV Oostende

J. Peurquaetstraat 27-29
8400 Oostende
059/55.60.75
westvlaanderen@abvvmetaal.org
www.abvv-wvl.be
ACV Oostende
Kan. Dr. L. Colensstraat 7
8400 Oostende
059/55.25.11
oostende-westhoek@acv-csc.be
acv-oostende-westhoek.acv-online.be
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Rechten bij clandestien werk
Om je rechten als clandestiene werknemer toch te kunnen vrijwaren, is het nuttig om zoveel
mogelijk bewijsmateriaal bij te houden.
Enkele tips:
Hou alles wat je op papier hebt goed bij: badges, nota’s, bonnetjes, …
Verzamel informatie over je baas: zijn/haar naam, adres, telefoonnummer, de naam en het
BTW-nummer van het bedrijf, …
Schrijf op waar en wanneer je hebt gewerkt met zoveel mogelijk details.
Noteer hoeveel uren je hebt gewerkt en welk loon je hebt gekregen. Laat dit ondertekenen
door je baas als het kan.
Spreek getuigen aan: collega’s, buren, leveranciers, …
Als je een ongeval krijgt tijdens je werk, hou dan alle papieren bij van het ziekenhuis, de
dokter, ...
Contact:
O.R.C.A. - Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten
Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
02/274.14.31
info@orcasite.be
www.orcasite.be
ACV Oostende Westhoek
Marian Stadsbader
Dr. L. Colensstraat 7, 4de verdieping
8400 Oostende
059/55.25.04
mstadsbader@acv-csc.be
Spreekuur op woensdag van 09.00 – 12.00 uur
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FICHE 06: Huisvesting
Meubels
In Oostende kun je op verschillende plaatsen tweedehandsmeubels of huisraad kopen.
Contact:
Oxfam Solidariteit
Torhoutsesteenweg 641
8400 Oostende
059/51.87.78
www.oxfamsol.be
Open: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 17.30 uur
In.Tacte Col.Sol
Graaf de Smet de Naeyerlaan 34
8400 Oostende
059/33.99.37
Open: dinsdag en vrijdag van 13.30 - 16.30 uur
Medios
Overvloedstraat 2a
8400 Oostende
059/80.54.54
medios.oostende@skynet.be
www.vzwmedios.org
Open: woensdag van 14.00 - 17.00 uur
Kringloopcentrum
Torhoutsesteenweg 31
8400 Oostende
059/50.54.48
oostende@kringwinkelkust.be
www.kringwinkelkust.be
Open: maandag van 14.00 - 17.30 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 12.30
uur en van 13.30 - 17.30 uur
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Nutsvoorzieningen
ELEKTRICITEIT EN GAS: VREG
VREG is de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt. Op hun website
vind je alle informatie over de elektriciteits- en gasleveranciers, prijsvergelijkingen, info over
verhuizen, …
Contact:
VREG
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
02/553.13.53
info@vreg.be
www.vreg.be

WATER: TMWV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening)
TMWV is de waterleverancier voor de regio Oostende. Je kan er terecht met alle vragen over
verhuis, waterfacturen, lekken, ….
Contact:
TMWV
Stropkaai 14
9000 Gent
Algemeen nummer: 078/35.35.99
info@tmwv.be
www.tmvw.be

LAC
De Lokale Adviescommissie (LAC) komt samen op vraag van de leveranciers van water, gas of
elektriciteit die een verzoek hebben tot afsluiting van de energietoevoer van een klant.
Binnen deze commissie worden dossiers besproken over onbetaalde facturen. Het is de
bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De LAC, voorgezeten
door een maatschappelijk werker in dienst van het OCMW, gaat uit van het basisprincipe dat
elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van elektriciteit, gas
en water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven. Elke klant die er
besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC.
Men kan de LAC niet zelf opzoeken, want de Lokale Adviescommissie neemt zelf het initiatief
tot contactopname.
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Nood- en crisisopvang
Hulpverleners kunnen mensen zonder wettig verblijf die in acute onderdak- of opvangnood
zitten, aanmelden voor crisisopvang.
Elke werkdag vanaf 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen kan een hulpverlener de
crisislijn bellen op 059/70.06.65.
De oproepen komen toe bij de politie op een apart telefoontoestel. De politie vraagt wel de
identiteitsgegevens van de persoon op. Het illegale verblijf van de persoon vormt echter
geen belemmering voor de crisisopvang. De politie geeft een opvangadres door.
Contact:
Crisisnetwerk Oostende
Stadhuis - dienst Samenleven
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
Coördinator: 059/80.55.00
Crisistelefoon (na 17.00 uur): 059/70.06.65
www.oostende.be
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FICHE 07: Huwelijk en Gezin
Huwelijk / wettelijk samenwonen
Voor een aanvraag voor een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoonst, moet
men zich wenden tot het stadhuis, dienst Burgerzaken.
Contact:
Stadhuis Oostende
Burgerzaken
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
burgerzaken@oostende.be
digitaalloket.oostende.be

Cevo (Centrum voor Verantwoord Ouderschap)
Bij het CEVO krijg je hulp bij een ongewenste zwangerschap of abortus.
Contact:
Prinses Stefanieplein 19
8400 Oostende
059/80.57.11
info@cevo-oostende.be
jeugd.oostende.be

Prenatale dienstverlening Kind en Gezin
Kind en Gezin organiseert prenatale dienstverlening aan kwetsbare zwangeren.
De ondersteuning bestaat uit gezondheidsvoorlichting over zwangerschap en bevalling,
psychosociale begeleiding en toeleiding naar de medische sector.
Contact:
Prenatale dienstverlening Kind en Gezin
078/15.01.00
www.kindengezin.be
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Moedergroepen Inloopteam
In de Moedergroepen van het Inloopteam kunnen zwangere vrouwen en moeders met
kinderen tussen 0 en 6 jaar terecht voor opvoedingsondersteuning. De Moedergroep
vertrekt vanuit de eigen ervaringen van de moeders. De moeders moeten Nederlands of
Frans spreken. Wie geïnteresseerd is, moet een afspraak maken met het Inloopteam.
Contact:
Inloopteam De Viertorre
Hospitaalstraat 35 bus 1
8400 Oostende
059/40.25.03
inloopteam@sho.be
Open: maandag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur, vrijdag van 09.00 12.00 uur
Babymassage
In het Inloopteam leren moeders babymassage. De eerste sessie verloopt individueel,
daarna kunnen de moeders meedoen in groep.
Wie geïnteresseerd is, kan een afspraak maken met het Inloopteam.
Contact:
Inloopteam De Viertorre
Hospitaalstraat 35 bus 1
8400 Oostende
059/40.25.03
inloopteam@sho.be
Open: maandag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur, vrijdag van 09.00 12.00 uur
Pamperbank
De Pamperbank is een initiatief van het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
’t Kapoentje. Ouders die in acute geldnood zitten, kunnen hier terecht voor flesvoeding,
pampers of verzorgingsproducten. Na doorverwijzing van een welzijnswerker kunnen ouders
de nodige producten afhalen op de Pamperbank. De welzijnswerker is verantwoordelijk voor
het terugbezorgen van dezelfde producten binnen een maand. De uitleendienst is het ganse
jaar bereikbaar van 06.30 - 22.00 uur.
Contact:
Pamperbank
0474/99.84.50

Afhalen producten: CKG ’t
Kapoentje
Brabantstraat 6,
8400 Oostende
info@ckgkapoentje.be
www.ckgkapoentje.be
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Kinderopvang
Mensen zonder wettig verblijf die een kind willen inschrijven in de kinderopvang of een
probleem hebben met kinderopvang kunnen terecht bij de coördinator van het Lokaal
Overleg Kinderopvang.
Contact:
Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 9
8400 Oostende
059/40.25.07
sho.oostende.be
Open: vrijdag 09.00 uur - 11.00 uur

Kinfo
Bij Kinfo, de opvoedingswinkel, kan iedereen terecht met alle vragen over de opvoeding, de
school of de vrije tijd van kinderen, van baby tot adolescent.
Contact:
Opvoedingswinkel Oostende
Brabantstraat 6
8400 Oostende
059/25.53.04
info@opvoedingswinkel.be
www.kinfo.be
Open: van maandag tot vrijdag van 09.00 – 18.00 uur
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Begrafenissen in Oostende
De aangifte van het overlijden bij de dienst Burgerzaken gebeurt meestal door een
begrafenisondernemer, maar iedereen mag dit doen op voorwaarde dat er een
doktersattest van het overlijden wordt afgegeven.
Contact:
Burgerzaken
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
www.oostende.be
In Oostende is het mogelijk een graf op de moslimbegraafplaats of de joodse begraafplaats
te krijgen. Daarvoor moet een concessie betaald worden van 750 euro voor 10 jaar.
Een begrafenisondernemer kan al deze zaken regelen. Ook een repatriëring kan via een
begrafenisondernemer geregeld worden.
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FICHE 08: Juridische Bijstand
Eerstelijnsbijstand
De Commissie voor Juridische Bijstand organiseert een juridische eerstelijnsbijstand in
Oostende. In de eerstelijnsbijstand kan je terecht voor een eerste mondeling, juridisch
advies, praktische inlichtingen of een verwijzing naar een gespecialiseerde dienst.
Contact:
Sociaal Huis, Eerstelijnsbijstand
Hospitaalstraat 35
8400 Oostende
059/55.56.10 (onthaal Sociaal Huis)
www.baliebrugge.be
Open: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 16.00 - 17.30 uur en donderdag
van 10.00 - 12.00 uur
Telefonisch advies door een advocaat op dinsdag en donderdag van 16.00 - 18.00 uur
050/44.24.10

Tweedelijnsbijstand
Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op juridische bijstand. Zij kunnen daarvoor
beroep doen op een pro-deo advocaat. Een pro-deo advocaat kun je aanvragen op de
tweedelijnsbijstand van de Commissie voor Juridische Bijstand.
Contact:
Sociaal huis, Tweedelijnsbijstand
Hospitaalstraat 35
8400 Oostende
059/55.56.10 (onthaal Sociaal Huis)
sho.oostende.be
Open: elke dinsdag en vrijdag om 15.00 uur
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Wetswinkel
In de Wetswinkel kan iedereen terecht voor professioneel juridisch advies. Het advies wordt
verstrekt door beroepsjuristen. Je hoeft geen afspraak te maken. Een consultatie kost 15
euro.
Contact:
Afdeling Oostende
Stadhuis Oostende, Antonyzaal
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
www.dewetswinkel.be
Open: donderdag van 19.00 - 20.30 uur
Algemeen secretariaat
070/22.58.88

INFOGIDS VOOR HULPVERLENERS EN MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF / APRIL 2010 / REGIO OOSTENDE

FICHE 08/2

FICHE 09: Basisbankdienst
Belastingen
Het gebeurt dat Mensen zonder Wettig Verblijf en zonder inkomsten een belastingsaangifte
in hun brievenbus krijgen omdat ze het voorgaande jaar nog geregistreerd stonden in het
wachtregister voor vluchtelingen.
Deze belastingsaangifte vul je het best in en stuur je terug naar het aangiftekantoor dat
vermeld staat op de aangifte.
In te vullen:
VAK I
rekeningnummer
VAK II
identificatiegegevens en gezinssamenstelling
De aangifte ondertekenen en dateren.
Gezinnen met kinderen kunnen aanspraak maken op een belastingkrediet voor kinderen,
waardoor ze eventueel een premie ontvangen.

INFOGIDS VOOR HULPVERLENERS EN MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF / APRIL 2010 / REGIO OOSTENDE

FICHE 09/1

FICHE 10: Oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België
Onthaal ECM (Onthaal Etnisch Culturele Minderheden)
Onthaal ECM geeft juridische bijstand rond verblijfswetgeving en asielprocedure.
Contact:
Onthaal ECM, Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 14
8400 Oostende
059/40.25.25
059/40.25.24
onthaalecm@cawjz.be
www.cawjz.be
Zitdag voor een eerste gesprek op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Andere momenten op afspraak
Donderdag gesloten
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FICHE 11: Oriëntatie naar een toekomst buiten België
Onthaal ECM (Onthaal Etnisch Culturele Minderheden)
Onthaal ECM is een erkend bureau van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Zij
kunnen alle informatie geven over de terugkeerprogramma’s.
Contact:
Onthaal ECM, Huize Willy Kooy
Hospitaalstraat 35 bus 14
8400 Oostende
059/40.25.25
059/40.25.24
onthaalecm@cawjz.be
www.cawjz.be

Zitdag voor een eerste gesprek op maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00 - 11.30 uur
Andere momenten op afspraak
Donderdag gesloten
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FICHE 13: Samenleven
Tolkendiensten
Sociale tolk- en vertaaldiensten helpen de taalkloof tussen de anderstalige cliënt en de
Nederlandstalige diensten en voorzieningen te overbruggen.
Contact:
Telefonische Tolkendienst Babel
02/208.06.11
www.tolken.com
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.45 - 12.30 uur en van 13.30 - 19.00 uur
Tijdens de schoolvakanties is de dienst niet bereikbaar na 17.00 uur.
Sociaal Tolkendienst West-Vlaanderen – deSOM vzw
Hoogstraat 98 bus 7
8800 Roeselare
051/69.47.78
www.deSOM.be
De tolkendienst is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van
09.00 - 12.30 uur en de dinsdag van 13.30 - 16.00 uur.

Stedelijke kansen
Om na te gaan welke stedelijke kansen de Stad biedt en in het bijzonder aan gezinnen met
een bescheiden inkomen, kunnen gezinnen/organisaties terecht bij De Wegwijzer - Open
Huis voor onderwijs en vrije tijd.
Contact:
De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd
Huize Willy Kooy (tweede verdieping)
Hospitaalstraat 35 bus 8
8400 Oostende
059/40.25.20
dewegwijzer@sho.be
sho.oostende.be
www.oostende.be
De onderwijsbemiddelaar is bereikbaar op volgende zitdagen:
maandag en woensdag van 14.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur of na
telefonische afspraak.
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Sociale Dienst voor Vreemdelingen (voor Sport- en Kunstkans)
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
onthaal@sdv.be
www.sdv.be

Zelforganisaties
Zelforganisaties zijn lokale allochtone verenigingen, die ontmoeting, sportieve, recreatieve
en socio - culturele activiteiten organiseren met het oog op integratie in de Vlaamse
samenleving.
Een recente lijst van de zelforganisaties is te verkrijgen op de Sociale Dienst voor
Vreemdelingen en de stedelijke Integratiedienst.
Contact:
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
onthaal@sdv.be
www.sdv.be
Samenleven - Integratiedienst
Vindicitivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
samenleven@oostende.be

Integratiedienst
De Integratiedienst is een dienst van lokale besturen die zorgt voor de uitvoering van het
minderhedenbeleid. Ze voert een actief beleid voor de integratie van allochtonen in onze
maatschappij. Ze ondersteunt de MARO en de zelforganisaties.
Contact:
Samenleven - Integratiedienst
Vindicitivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
samenleven@oostende.be
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Minderhedenadviesraad van Oostende (MARO)
De Minderhedenadviesraad van Oostende heeft tot doel de Oostendse allochtonen te
betrekken bij het lokale overheidsbeleid.
De MARO geeft het Stadsbestuur advies inzake materies die de allochtonen aanbelangen. De
MARO signaleert ook de problemen van de doelgroepen in Oostende. Daarnaast is de MARO
een discussieforum over zaken waar de stedelijke overheid bevoegdheid over heeft.
De adviesraad bestaat uit de schepen en de ambtenaren die belast zijn met het
minderhedenbeleid, vertegenwoordigers van de zelforganisaties, verantwoordelijken van
andere organisaties en individuele geïnteresseerden.
De Integratiedienst ondersteunt de MARO en geeft jaarlijks subsidies aan (zelf)organisaties
die zich inzetten voor de integratie van allochtonen in de maatschappij.
Contact:
Samenleven- Integratiedienst
Vindicitivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
samenleven@oostende.be

Denktank Mensen zonder Wettig Verblijf
De denktank MZWV brengt mensen zonder papieren en ex-sans papiers op geregelde tijdstip
samen.
Het doel van deze bijeenkomsten is het meedenken rond bepaalde thema’s en de
standpunten van MZWV verduidelijken.
Het uitwisselen van eigen ervaringen met lotgenoten, het melden van knelpunten aan elkaar
en het samen zoeken naar eventuele oplossingen is in deze bijeenkomst even belangrijk.
Contact:
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
onthaal@sdv.be
www.sdv.be
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Bibliotheek
-

-

-

De bib is vrij toegankelijk voor iedereen. Je kunt elk deel van de bibcollectie ter plaatse
raadplegen.
Lid worden is gratis. Je moet wel een geldig identiteitsbewijs tonen. Bij inschrijving
ontvang je een bibliotheekpas. Met die pas kun je materialen lenen en gebruik maken
van het internet.
Wie niet over een geldig identiteitsbewijs beschikt maar wel een officieel document kan
voorleggen met adresvermelding (vb. lijnabonnement, huurcontract, …) kan een speciaal
bibpasje krijgen. Daarmee kun je 2 objecten (boeken, cd’s, dvd’s, …) ontlenen en gratis
internetten.
In de bib zijn er allerlei activiteiten: een voorleesnamiddag voor kleuters, een leesgroep
voor volwassenen, de kinder- en jeugdjurywerking, workshops voor wie met de
computer aan de slag wil, een vertelavond, een lezing, … Deze activiteiten zijn gratis en
een lidkaart is niet nodig. Meer info vind je iedere maand in de activiteitenfolder van de
bib.
Contact:
Bibliotheek Kris Lambert
Wellingtonstraat 7,
8400 Oostende
059/29.51.51
www.oostende.be
Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 17.00 uur, woensdag van 09.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 18.00 uur, zaterdag van
09.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur

Cyberspace
Elke maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnamiddag van 13.30 - 16.30 uur kun je in
de Sociale Dienst voor Vreemdelingen naar de Open Computerklas komen.
Deze klas staat open voor iedereen met een minimumkennis van pc en Nederlands.
Het gebruik van de pc’s en het internet is gratis en er is steeds een instructeur aanwezig om
je te helpen als je vragen of problemen hebt.
Contact:
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
decomputerklas@sdv.be
www.sdv.be
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Vrije tijd
De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd
Gezinnen die zowel voor de kinderen als voor zichzelf op zoek zijn naar betaalbare
vrijetijdsactiviteiten kunnen zich het best wenden tot De Wegwijzer - Open Huis voor
onderwijs en vrije tijd.
Contact:
De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd
Huize Willy Kooy (tweede verdieping)
Hospitaalstraat 35 bus 8
8400 Oostende
059/40.25.20
sho.oostende.be
www.oostende.be
De onderwijsbemiddelaar is bereikbaar op volgende zitdagen:
maandag en woensdag van 14.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur of na
telefonische afspraak.

Uit- en Thuisloket
Het Thuisloket wil een antwoord bieden op de eerstelijnsvragen omtrent de thuisbeleving
(bouwen, wonen, openbaar domein, onderwijs, kinderopvang, …). De medewerkers van het
Thuisloket staan de Oostendenaars en niet-Oostendenaars graag te woord over tal van
suggesties en bemerkingen. Het loket vormt het centrale meldpunt en behandelt alle
signaalkaarten (digitaal en op papier).
Het Uitloket focust op de vrijetijdsbesteding (alles wat met vrije tijd te maken heeft).
Daarnaast wordt het Evenementenloket, dat zijn thuis vindt in het Uitloket, uitgebouwd:
concreet kunnen organisatoren (sport-, jeugd-, culturele en wijkverenigingen) hier terecht
met de aanvraag (en ook bekendmaking) voor de organisatie van hun evenement of
activiteit.
Contact:
Stad Oostende,
Uit- en Thuisloket
Vindictivelaan 1
8400 Oostende
059/80.55.00
stadsbestuur@oostende.be
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Vrijetijdskalender ‘Uit in Oostende’
De 14-daagse evenementenkalender ‘Uit In Oostende’ is gratis op te halen aan de infobalie
van de dienst Communicatie in het stadhuis, in de bibliotheek Kris Lambert of in het
Toerismebureau op het Monacoplein.
Voor activiteiten van de stedelijke Sportdienst, Jeugddienst, Cultuurdienst, de dienst Sociale
Zaken en de dienst Communicatie kan u terecht bij de infobalie van het stadhuis.
Hetzelfde geldt voor de infobrochure ‘Verenigd Oostende Verenigd’ (gratis) met een
overzicht van alle gekende verenigingen die werken rond vrije tijd, cultuur, sport,
ontspanning en vorming.

Schaken
‘Vrij’ schaken kan in de verschillende ontmoetingscentra van het Sociaal Huis en iedere
donderdagnamiddag op de Sociale Dienst voor Vreemdelingen.
Contact:
Sociaal Huis
Edith Cavellstraat 15
8400 Oostende
059/55.56.10
onthaal@sho.be
sho.oostende.be
Sociale Dienst voor Vreemdelingen
Sint-Catharinapolderstraat 18
8400 Oostende
059/50.78.51
delounge@sdv.be
www.sdv.be
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Wil je meer weten ? Interessante links.
-

Armen aan het Woord – Beweging van Mensen met een laag inkomen
www.armenaanhetwoord.be

-

Belgisch Comité voor hulp aan vluchtelingen
www.cbar-bchv.be

-

Caritas Internationaal – Noodhulp en heropbouw
www.caritas-int.be

-

Centrum voor Gelijkheid van kansen en racismebestrijding
www.diversiteit.be

-

Desesperado
www.desesperado.be

-

Forum Asiel en migratie
www.f-a-m.be

-

Kerkwerk Multicultureel Samenleven
www.kms.be

-

Kif Kif
www.kifkif.be

-

Kinderen zonder papieren
www.kzp.be

-

Kinderrechtencoalitie
www.kinderrechtencoalitie.be

-

Medimmigrant
www.vluchtelingenwerk.be

-

Minderhedenforum
www.minderhedenforum.be

-

Organisatie Clandestiene Arbeidsmigratie (OR.C.A)
www.orcasite.be

-

Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen
www.samv.be

-

Vlaams Minderhedencentrum
www.vmc.be

-

Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
www.vlaams-netwerk-armoede.be

-

Vlaamse vereniging voor Voyageurs, Roms, Roma en Manoesjen (VROEM)
www.vroemvzw.be

-

Vluchtelingenwerk Vlaanderen
www.vluchtelingenwerk.be

