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Vormgeving en opmaak: www.commsa.be 

 

In samenwerking met: Foyer vzw (Integratiecentrum Brussel), ODICe (Oost – Vlaams Diversiteitscentrum), de8 

(Antwerps Minderhedencentrum), Intercultureel Netwerk Gent, OR.C.A (Organisatie voor Clandestiene 

Arbeidsmigranten) en Justitieel Welzijnswerk Turnhout (CAW De Kempen). 

 

De informatie uit de infogids mag vrij verspreid worden mits vermelding van de bron. 

 

September 2012 

Voor de meest actuele informatie: 

Websites Kruispunt Migratie – Integratie: www.kruispuntmi.be en www.vreemdelingenrecht.be 
Website Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.fgov.be 
Heb je opmerkingen of heb je ervaringen die niet stroken met de inhoud van de Infogids: laat het ons weten via 

info@kruispuntmi.be 

 

Verantwoordelijke uitgever:  

Hugo Durieux 

Kruispunt Migratie – Integratie vzw 

Vooruitgangstraat 323 bus 1 – 1030 Brussel 

T 02 205 00 50 – F 02 205 00 60 

www.kruispuntmi.be 
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Herwerkte uitgave met medewerking van het ‘Overlegplatform mensen zonder wettig verblijf’ – oktober 2012  

 

Foto voorblad: Den Hond, C., Mensen zonder papieren “Zonder strijd geen vooruitgang”. Internet, 18 mei 2006. 

(www.sap-rood.be) 

 

Met de financiële steun van de stad Oostende (in het kader van het etnische – culturele minderhedenbeleid 2007 – 

2013) 

 

Verantwoordelijke uitgever: Plovie Els 

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Sint – Catharinapolderstraat 18, 8400 Oostende 

T 059 50 78 51 



 

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 mensen zonder wettig verblijf zet de zaken objectief en realistisch op een rijtje. 

 

 

De gids bestaat uit dertien themafiches: 

 

Fiche 01 – Zonder wettig verblijf in België 

Fiche 02 – Gezondheidszorg 

Fiche 03 – Onderwijs 

Fiche 04 – Sociale hulp 

Fiche 05 – Werk 

Fiche 06 – Huisvesting 

Fiche 07 – Basisbankdienst  

Fiche 08 – Huwelijk en gezin  

Fiche 09 – Juridische bijstand 

Fiche 10 – Gedetineerden zonder wettig verblijf 

Fiche 11 – Oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België 

Fiche 12 – Oriëntatie naar een toekomst buiten België 

Fiche 13 – Uitwijzing 

 

Voor de infogids regio Oostende voegen we een Fiche 14 Samenleven toe. 

 

De infogids geeft je 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. 

 

Opmerking: 

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. 
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FICHE 01: Zonder wettig verblijf in België 

Onthaal Welzijn   

Onthaal Welzijn verenigt drie CAW-onthaalpoorten:  

Onthaal Ambulant begeleidingsteam, Onthaal Opvangcentra en Onthaal ECM (Etnisch 

Culturele Minderheden). 

 

Contact  

Onthaal Welzijn, Huize Willy Kooy 

Hospitaalstraat 35  

8400 Oostende  

059/59.21.21 

info@onthaalwelzijn.be 

www.cawjz.be 

Open: elke voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak), de contacten in de 

namiddag zijn op afspraak 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van  9.00 tot 16.00 uur behalve op 

dinsdagnamiddag. 

Voor alle vragen rond verblijfswetgeving of het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit: : maandag-, woensdag-, en donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 

uur. 

 

Stad Oostende: Burgerzaken - Dienst Vreemdelingenzaken 

De Dienst Vreemdelingenzaken 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  

  Dienst Vreemdelingenzaken 

 Vindictivelaan 1 

 8400 Oostende 

059/80.55.00 

stadsbestuur@oostende.be 

www.oostende.be 

Open: maandag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 

13.00 uur, donderdag van 9.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. 

 











FICHE 02: Gezondheidszorg 

Dringende medische hulp  

De overheid voorziet dat mensen zonder wettig verblijf onder bepaalde voorwaarden 

dringende medische zorgen kunnen genieten. Deze opdracht is toegewezen aan de OCMW’s. 

In het Sociaal Huis Oostende wordt dit opgenomen door het team gezondheidzorg. 

 

Wie komt in aanmerking? 

Er zijn 3 voorwaarden die moeten vervuld worden: 

- Illegaal statuut: betrokkene beschikt niet over geldige verblijfsdocumenten. 

- Verblijfplaats: betrokkene verblijft op het grondgebied van het steunverlenend 

OCMW. 

- Behoeftigheid: betrokkene is in staat van behoeftigheid. 

 

De aanvraag wordt in tweevoud genoteerd: 1 exemplaar wordt in het dossier bewaard, 1 

exemplaar wordt meegegeven aan de cliënt. 

 

Aanvraagprocedure 

- De cliënt wordt uitgenodigd bij het team gezondheidszorg met de vraag enkele 

bewijsstukken voor te leggen, zoals een identiteitsbewijs, huurcontract, documenten 

van IBZ (Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken),… Bij de aanvraag moeten 

alle leden van het gezin aanwezig zijn. 

- Tijdens dit gesprek wordt gepeild naar de levensomstandigheden, de doorlopen 

procedures, medische problemen,… 

- Hierna wordt er een huisbezoek gepland. 

- Wanneer alle gegevens verzameld zijn, wordt er een verslag opgesteld. Dit verslag 

wordt voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD). Deze raad 

neemt een beslissing over het al dan niet toekennen van de medische kaart. 

 

Nuttig om te weten 

- De aanvraagprocedure neemt maximum 1 maand in beslag vanaf de aanvraagdatum 

tot het voorbrengen van het verslag op het BCSD. Bij de goedkeuring van de 

medische kaart wordt de aanvraagdatum als startdatum genomen. 

- Opgelet: alle facturen van verstrekte medische zorgen moeten binnen het jaar na het 

verlopen kwartaal waarin de medische zorg toegediend werd, ingediend zijn bij het 

OCMW. 

 

 



Contact  

Sociaal Huis Oostende 

Team Gezondheidszorg 

Lokaal 0.06 

Edith Cavellstraat 15 

8400 Oostende  

059/59.12.13 

Vanessa.lescroart@sho.be 

059/59.12.14 

Ine.peene@sho.be 

059/59.12.15 

Kathy.beyen@sho.be 

 

Zitdagen: maandag van 09.00 tot 11.30 uur en woensdag van 09.00 tot  11.30 uur. 

Andere momenten op afspraak. 

 

Spoeddiensten ziekenhuis 

Het ziekenhuis adviseert patiënten om in eerste instantie naar hun huisarts te gaan.   

Indien de huisarts oordeelt dat er een specialist ter zake nodig is, kan er een afspraak 

gemaakt worden in het ziekenhuis. 

Als een huisarts oordeelt dat een spoedconsult nodig is, kan een patiënt(e) met een 

doorverwijsbrief naar de spoeddienst van het ziekenhuis komen. 

In Oostende zijn er twee spoeddiensten,  één in het AZ Damiaan en één in het AZ Sint Jan, 

campus Serruys.  De wachtdiensten worden afgewisseld en zijn gekend bij de huisartsen. 

De patiënt meldt zich met verwijsbrief aan op de spoedafdeling en een verpleegkundige 

doet een intake.   

Mensen die in het bezit zijn van een medische kaart, dienen altijd hun medische kaart mee 

te hebben naar de spoedafdeling.  Die tonen ze aan de verpleegkundige.  De patiënten 

dienen ook een attest “dringende medische hulpverlening” te ondertekenen op de 

spoedafdeling.  Zodoende kunnen de kosten gevrijwaard worden via het Sociaal huis.  Dit 

attest wordt aan de patiënt bezorgd door de verpleegkundige maar het is handig indien 

patiënten hun attesten zelf meebrengen (te verkrijgen in het Sociaal huis bij het team 

gezondheidszorg) 

Het is belangrijk om te weten dat de spoeddiensten er enkel zijn voor dringende 

gezondheidsproblemen.  Een doorverwijsbrief is niet verplicht maar wel aangeraden. 

Er wordt op de spoeddienst  nooit medicatie meegegeven. 

 

 



Contact  

AZ Sint – Jan, campus Henri Serruys 

Kaïrostraat 84 

8400 Oostende 

Algemeen nummer: 059/55.51.11 

Nummer spoedgevallen: 059/55.51.01 

AZ Damiaan 

Gouwelozestraat 100 

8400 Oostende 

Algemeen nummer: 059/41 40 40 

Nummer spoedgevallen: 059/41 40 80 

Ingang spoedgevallen via de Konterdamkaai ( kant spoorweg) 

 

Mutualiteiten 

Mensen zonder wettig verblijf kunnen in principe geen rechten openen, maar er bestaan 

uitzonderingen.  

Sommige vreemdelingen waren eerder aangesloten bij een ziekenfonds. Wanneer ze op een 

bepaald moment niet langer over een wettig verblijfsstatuut beschikken, verliezen ze ook 

hun statuut als gerechtigde bij het ziekenfonds. Doorgaans wordt de ziekteverzekering nog 

een tijd behouden, men spreekt van een uitlooprecht: 

- De ziekteverzekering loopt steeds tot het einde van het jaar dat volgt op het jaar 

waarin het recht werd geopend. 

- Bovendien wordt dit recht behouden en verlengd als gedurende het hele 2de jaar 

vóór de verlenging alle nodige bijdragen betaald werden. Hiertoe moet de 

betrokkene wel 'gerechtigde' zijn geweest op het einde van datzelfde 'refertejaar' 

(het 2de  kalenderjaar voor de verlenging) of in het kalenderjaar dat daarop volgt. 

 

Meer informatie hierover kan je krijgen bij de mutualiteiten: 

 

 Contact  

Bond Moyson West-Vlaanderen  

Prinses Stefanieplein 19 

8400 Oostende 

059/55.16.00 

Bond.moyson.wvl@socmut.be 

www.socmut.be 

 



Partena ziekenfonds & partners 

Torhoutsesteenweg 107 

8400 Oostende 

059/70.43.00 

oostende@partena-partners.be 

www.partena-partners.be 

Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) 

Rogierlaan 53a  

8400 Oostende 

059/50.00.28 

www.hziv.be 

 

Vlaams Neutraal Ziekenfonds   

Euphrosina Beernaertstraat 110 bus 8 

8400 Oostende 

059/51.37.05 

www.nzvl.be 

 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)  

Aartshertoginnestraat 60 

8400 Oostende 

078/15.30.91 

Kantoor.oostende@oz.be 

www.oz.be 

 

Christelijke Mutualiteit  

Ieperstraat 12 

8400 Oostende 

059/55.26.11 

oostende@cm.be 

www.cm.be 

 

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen 

Vindictivelaan 5 

8400 Oostende 

059/70.29.07 

oostende@lmwvl.be 

www.liberalemutualiteit.be 

 



Euromut Oostende -  onafhankelijk ziekenfonds  

Ernest Feysplein 9 

8400 Oostende 

059/70.22.92 

Ag.oostende@euromut.be 

www.euromut.be 

 

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 

drugsprobleem 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 

www.oostende.be 

Contactpersoon: Piet Dheedene, directeur 

 

Kind en Gezin  

Kind en Gezin biedt een ruime waaier van gratis diensten aan voor aanstaande ouders en 

ouders van jonge kinderen.  

Persoonlijk contact en dienstverlening op maat zijn hierbij erg belangrijk. Kind en Gezin past 

zijn aanbod aan naar de specifieke behoeften van ouders. Extra ondersteuning is hierbij 

mogelijk.  

Er kan tot de leeftijd van 3 jaar gebruik gemaakt worden van de dienstverlening van Kind en 

Gezin. Onderwerpen als gezonde voeding, veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwikkeling, 

gezondheid en vaccinatie komen aan bod.  

Hoe doen ze dat?  

- door een bezoek in de kraamkliniek  

- door een of meerdere bezoeken bij ouders thuis  

- door gratis consulten in een consultatiebureau  

- door het spreekuur opvoedingsondersteuning 

 

 



Contact  

Kind en Gezin 

CB Huis van het Kind 

Edith Cavellstraat 54-56 

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 de opsporing en 

behandeling van tuberculose elke woensdag telkens van 10.00 tot 16.00 uur.  

 

Contact  

VRGT West-Vlaanderen 

Kaïrostraat 84 (zone G)  

8400 Oostende 

059/70.26.85 

oostende@vrgt.be 

 

Inloopcentrum Kwiedam  

Elke donderdagmorgen kunnen (ondermeer) mensen zonder wettig verblijf terecht bij het 

Inloopcentrum Kwiedam voor een gratis consultatie bij een verpleegkundige die vnl. 

wondverzorging doet. 

 

Contact  

CAW & JZ Middenkust vzw – Inloopcentrum Kwiedam 

Sint – Sebastiaansstraat 16 A 

8400 Oostende 

059/70.11.92 

www.cawjz.be 
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FICHE 03: Onderwijs 

Minderjarigen 

Alle kinderen die op het Belgisch grondgebied verblijven hebben recht op onderwijs. Dit 

staat zo in de Belgische Grondwet en in verschillende internationale overeenkomsten. 

Een inschrijving kan niet geweigerd worden op grond van de loutere vaststelling dat het 

verblijfsstatuut van de kandidaat-leerling of zijn ouders niet in orde is. 

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 

info@clbgo-oostende.be 

www.clboostende-gemeenschapsonderwijs.be 

 

Vrij CLB Oostende - Gistel 

Frère-Orbanstraat 145 

8400 Oostende 

059/50.68.01 

clboostende@clboostende.be 

www.clboostende.be 

 

Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Brugge-Gent-Lokeren-Oostende  

Archimedesstraat 7 (1e verdieping) 

8400 Oostende 

059/70.75.41 

clb.oostende@gent.be 

www.iclb.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. In het 

kader hiervan strijdt het LOP tegen elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale 

scheiding. Dit overlegplatform brengt alle scholen samen en overlegt met de Centra voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB) en andere partners die meewerken aan 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. 

 

Contact  

Lokaal Overleg Platform 

Breeweg 28 

8020 Hertsberge 

0473/93.89.25 

liesbeth.croene@ond.vlaanderen.be 

www.lop.be 

 

Huiswerkklas  

De huiswerkklassen geven minder kansrijke kinderen de mogelijkheid hun huiswerk in 

optimale omstandigheden te maken.  

De werking wordt uitgebouwd in samenwerking met de scholen en de ouders.  

 

Contact  

Sociaal Huis Oostende, Onderwijsopbouwwerk 

Edith Cavellstraat 54-56 

8400 Oostende 

059/59.13.30 of GSM 0498/92.91.47 

katrien.duthoy@sho.be 

sho.oostende.be 

 

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. In de OKAN-klas 

worden de leerlingen gedurende een jaar intensief voorbereid om het Nederlands te leren.  
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De leerlingen krijgen 28 uur les per week (24 uur intensief Nederlands, 2 uur lichamelijke 

opvoeding en 2 uur godsdienst). 

 

Contact  

Sint-Lutgardisinstituut 

Steenbakkersstraat 80 

8400 Oostende 

059/55.39.70 

info@slo.be 

www.slo.be 

 

Onthaalklas in het basisonderwijs  

In het basisonderwijs wordt een onthaalklas ingericht als er voldoende leerlingen zijn die aan 

de vooropgestelde criteria voeldoen (4 tot 6 leerlingen). 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. Men spreekt van 

een taalklas: de leerlingen worden gedurende maximum 12 uren per week ingewerkt in de 

schoolse taalvaardigheid. De andere uren nemen ze deel aan de gewone lessen met de 

andere leerlingen van hun leeftijdsgroep. 

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 van kinderen zonder wettig verblijf  bij het begin van het 

schooljaar afspraken te maken met de school 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 

Kruispunt Migratie – Integratie : www.kruispuntmi.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. 
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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 

Huis van het Kind (eerste verdieping) 

Edith Cavellstraat 54-56 

8400 Oostende 

059/59.20.17  

Ines.valcke@oostende.be 

059/56.20.49 

Geert.saelens@oostende.be 

059/56.20.65 

www.oostende.be 

Open: maandag tot woensdag van 7.30 tot 17.00 uur, donderdag van 7.30 tot 19.30 

uur en vrijdag van 7.30 tot 12.00 uur. 

 

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 vier pijlers van De Wegwijzer zijn: 

- verkoop van onderwijscheques 

- hulp bieden bij de aanvraag van een school- en studietoelage 

- uitzoeken van een afwisselend, betaalbaar vrijetijdsaanbod 

- informatie geven over leren en werken voor volwassenen 

 

Contact  

De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd  

Huis van het Kind (eerste verdieping) 

Edith Cavellstraat 54-56 

8400 Oostende 

059/59.20.16 
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vanessa.voeten@oostende.be 

0497/44.77.96 

liza.dewispelaere@oostende.be 

0493/08.73.57 

www.oostende.be 

Zitdagen: maandag van 14.00 tot 17.00 uur, donderdag van 16.00 tot 19.00 uur en 

vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur of na telefonische afspraak. 

 

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 

 

Zomerklasjes Nederlands  

Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

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 vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

s.d.vreemdelingen@sdv.be 

www.sdv.be 

Open: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

 



INFOGIDS VOOR HULPVERLENERS EN BEGELEIDERS VAN MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF / OKTOBER 2012 / REGIO OOSTENDE  

Volwassenen 

Op 26 mei 2011 werd in het Vlaamse parlement een artikel in het Onderwijsdecreet XXI 

gestemd waarin een wettig verblijf als inschrijvingsvoorwaarde voor het volwassenonderwijs 

werd bepaald. Bijgevolg kunnen mensen zonder wettig verblijf niet langer een opleiding 

volgen in een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO) of een Centrum Basiseducatie (CBE). 

Het verblijf moet wettig zijn op het moment van de inschrijving. Als cursisten zich in de loop 

van het schooljaar inschrijven voor een nieuwe module, moeten ze dit bewijs opnieuw 

kunnen voorleggen. 

 

VormingPlus   

VormingPlus Oostende-Westhoek  organiseert vormingen voor anderstalige volwassenen. 

Nieuwkomers die nog geen Nederlands kennen, of die hun Nederlands verder willen 

uitbouwen, kunnen hier terecht voor extra ondersteuning. Het doel is om mensen uit andere 

culturen wegwijs te maken in de hier heersende samenlevingsnormen. 

 

Contact  

Vormingplus Oostende  

Jozef II-straat 4 

8400 Oostende 

059/50.39.52 

oostende@vormingplus.be 

www.vormingplusoostendewesthoek.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 13.45 tot 15.45 uur.  

 

Contact  

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

s.d.vreemdelingen@sdv.be 

www.sdv.be 
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Bytes to Taal  

Elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagvoormiddag van 9.30 tot 12.00 uur 

kunnen anderstaligen (ook mensen zonder wettig verblijf) terecht in de computerklas om 

Nederlands te leren en te oefenen via taalprogramma’s.   

Het gebruik van de pc’s en het internet is gratis en er is steeds iemand aanwezig om  te 

helpen bij vragen of problemen.  

Reserveren is noodzakelijk. 

 

Contact  

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

decomputerklas@sdv.be 

www.sdv.be 

Open: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
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FICHE 04: Sociale Hulp 

KLEDIJ  

In Oostende kun je op verschillende plaatsen tweedehandskledij kopen.  

 

In-Tacte vzw ColSol  

 

Contact  

Graaf de Smet de Naeyerlaan 34  

8400 Oostende 

0475/56.43.60 

Contactpersoon: Dominique Degraeve 

hostyndegraeve@gmail.com 

Open: dinsdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 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 tot 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 tot 17.00 uur. 
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Kringloopwinkel 

 

Contact  

Torhoutsesteenweg 35  

8400 Oostende 

059/50.54.48 

oostende@kringwinkelkust.be 

www.kringwinkelkust.be/kringwinkeloostende.html 

Open: maandag van 14.00 tot 17.30 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 

12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur. 

 

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. 

Verder kan je hier ook terecht voor babymateriaal (vb. kinderwagen, kinderstoel,…). 

Hiervoor dien je een afspraak te maken met iemand van het Inloopteam De Viertorre. 

 

Contact  

Huis van het Kind 

Edith Cavellstraat 54-56 

8400 Oostende 

059/59.20.06  

inloopteam@sho.be 

Open: twee keer per maand op maandag  van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 

16.00 uur. Om de precieze datum te weten, neem je het best contact op met een 

medewerker van het Inloopteam De Viertorre. 

 

Lichtbaken 

Lichtbaken is een sociaal restaurant waar je ook tweedehandskledij kunt kopen.  

 

Contact  

 Lijndraaiersstraat 52 

 8400 Oostende 

 0474/27.26.04 

 Contactpersoon: Pierre De Coninck 

Open: van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
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 VOEDSELHULP   

Voedselpakketten 

Voedselpakketten zijn verkrijgbaar  bij Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw en bij 

In-Tacte vzw Colsol. Eerst wordt een sociaal onderzoek uitgevoerd door Onthaal Welzijn om 

na te gaan of iemand rechthebbend is.  

 

Contact  

Onthaal Welzijn, Huize Willy Kooy 

Hospitaalstraat 35  

8400 Oostende 

059/59.21.21 

info@onthaalwelzijn.be 

www.cawjz.be 

Open: elke voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak), de contacten in de 

namiddag zijn op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van  9.00 tot 16.00 uur behalve op 

dinsdagnamiddag. 

 

Jakoeboe - Welzijnsschakel Vluchtelingen vzw 

Dekenijstraat 8 

8400 Oostende 

059/51.07.37 

Open: elke woensdag van 18.00 tot 19.00 uur. 

 

In-Tacte vzw ColSol  

Graaf de Smet de Naeyerlaan 34  

8400 Oostende 

0475/56.43.60 

Contactpersoon: Dominique Degraeve 

hostyndegraeve@gmail.com 

Open: dinsdag en vrijdag vanaf 13.30. 
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Sociale restaurants   

Poverello 

Sociaal restaurant voor kansarmen. 

Prijs:  warme maaltijd: € 1.00 

soep: € 0.20  

 

Contact  

Aartshertoginnestraat 16 a 

8400 Oostende 

059/51.80.11  

Open: iedere werkdag van 11.00 tot 15.30 uur. 

 

Lichtbaken  

Sociaal restaurant voor iedereen die het financieel moeilijk heeft. 

Prijs:  warme maaltijd: € 1.50 

soep € 0.20  

 

Contact  

Lijndraaiersstraat 52  

8400 Oostende 

059/500837 

Contactpersoon: Pierre De Coninck 

0474/27.26.04 

Open: iedere werkdag van 10.00 tot 15.00 uur.  

 

Gratis Indische vegetarische maaltijd 

Mensen met een laag (of zonder) inkomen, daklozen of mensen zonder wettig verblijf 

kunnen elke laatste zondag van de maand een gratis Indische vegetarische maaltijd krijgen. 

De maaltijd kan ter plaatse gegeten worden of kan meegenomen worden. 

 

Contact  

Sonja Saharan 

Vrijheidstraat 38 

8400 Oostende 

0495/79.17.30 (na 17u30) 

Open: elke laatste zondag van de maand (ook op feestdagen) van 12.30 tot 14.00 

uur. 
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Inloopcentrum Kwiedam 

Voor  mensen zonder papieren zijn er goedkope snacks. 

Prijs:  Koffie/thee: € 0.20 

Soep met brood: € 0.70 

Dubbele croque: € 1.50 

Snack (variabel): € 2 

 

Contact  

Sint-Sebastiaansstraat 16A 

8400 Oostende 

059/70.11.92 

inloopcentrum@cawjz.be 

www.cawjz.be  

Contactpersoon: Dirk Soenen 

Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
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HYGIËNE  

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw: 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 vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

onthaal@sdv.be 

www.sdv.be 

Open:maandag tot vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

Inloopcentrum Kwiedam: douche 

 

Contact  

CAW & JZ Middenkust vzw – Inloopcentrum Kwiedam 

Sint-Sebastiaansstraat 16A 

8400 Oostende 

059/70.11.92 

inloopcentrum@cawjz.be 

www.cawjz.be  

Contactpersoon: Dirk Soenen 

Open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
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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 

Hendrik Serruyslaan 46 

8400 Oostende 

059/70.12.09 

west.vlaanderen@aclvb.be 

www.aclvb.be 

Open:maandag en donderdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en 

dinsdag tot 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 tot 11.30. 

Woensdag gesloten! 

In juli en augustus elke namiddag gesloten! 

 

ABVV Oostende 

Nieuwpoortsesteenweg 98 V.4 

8400 Oostende 

059/55.60.50 

oostende.ont@abvv-wvl.be 

www.abvv-wvl.be 

Open: maandag dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 

uur. Woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

 

ACV Oostende 

Kan. Dr. L. Colensstraat 7 

8400 Oostende  

059/55.25.11   

oostende-westhoek@acv-csc.be 

acv-brugge-oostende-westhoek.acv-online.be 
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Open: maandag van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Dinsdag, 

woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00. Donderdag van 14.00 tot 18.00 uur. 

Opgelet tweede dinsdag van de maand gesloten! 

 

Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten  

OR.C.A  informeert werknemers zonder papieren (en degenen die hen begeleiden) over hun 

arbeidsrechten en staat hen bij wanneer ze die rechten willen afdwingen. 

Voor meer informatie kan je de “rechtengids voor werknemers zonder papieren” raadplegen 

met onderstaande link: 

http://www.orcasite.be/userfiles/file/Agenda%20versie%202009-NL.pdf 

 

Contact  

OR.C.A. - Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten  

Gaucheretstraat 164  

1030 Brussel  

02/274.14.31   

info@orcasite.be 

www.orcasite.be 
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FICHE 06: Huisvesting 

Huurdersbond West-Vlaanderen 

De huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders.  

De Huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders.  

De Huurdersbond wijst je op je rechten en plichten of helpt je met het opstellen van 

aangetekende brieven.De Huurdersbond biedt je advies bij concrete problemen, vb. over 

een opzeggingscontract, de waarborg, herstellingen, indexaties, enz. Het  jaarlijks lidgeld 

bedraagt 12 euro.Naast advies ontvang je ook zes maal per jaar het Huurdersblad. 

De huurder staat in de organisatie centraal: verhuurders of eigenaars kunnen er niet terecht 

voor advies. 

De Huurdersbond ijvert voor het recht op wonen voor iedereen: dit is het recht te kunnen 

beschikken over een goede en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede 

woonomgeving, en er ongestoord te kunnen wonen zolang men dit wenst. 

 

Mensen zonder wettig verblijf kunnen zich aanmelden bij de Sociale Dienst voor 

Vreemdelingen vzw voor een doorverwijsbrief. Met een doorverwijsbrief is persoonlijk 

lidmaatschap niet nodig en krijgen cliënten gratis advies. 

 

Contact  

De Huurdersbond 

Regionaal Secretariaat Oostende , “Huize Willy Kooy” 

Hospitaalstraat 35 bus 3 

8400 Oostende  

059/59 20 34 

huurdersbondwvl@sociaalhuisoostende.be 

www.vob-vzw.be 

Vrije spreekuren: dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur en donderdag van 15.00 tot 19.30 

uur. 

Enkel na afspraak: vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. 
 

Contact  

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

s.d.vreemdelingen@sdv.be 

www.sdv.be 

Open: elke werkdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
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Meubels  

In Oostende kun je op verschillende plaatsen tweedehandsmeubels of huisraad kopen.  

 

Contact  

Oxfam Solidariteit  

Torhoutsesteenweg 641 

8400 Oostende 

059/51.87.78 

oxfam.oostende@oxfamsol.be 

www.oxfamsol.be 

Open: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 

 

In-Tacte vzw  ColSol  

Stapelhuisstraat 1 

8400 Oostende 

0475/56.43.60 

Contactpersoon: Dominique Degraeve 

hostyndegraeve@gmail.com 

Open: dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

Medios 

Overvloedstraat 2a 

8400 Oostende 

059/80.54.54 

medios.oostende@skynet.be 

www.vzwmedios.org  

Open: woensdag van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

Kringloopcentrum 

Torhoutsesteenweg 29 

8400 Oostende 

059/50.54.48 

oostende@kringwinkelkust.be 

www.kringwinkelkust.be 

Open: maandag van 14.00 tot 17.30 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 

12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. 
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Nutsvoorzieningen   

ELEKTRICITEIT EN GAS: VREG 

VREG is de Vlaamse Regulator  van 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 

info@vreg.be 

www.vreg.be 

Bereikbaar: bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9.00  tot 19.00 uur. Toets ‘4 

andere vragen’ om doorverbonden te worden met de VREG. 

 

WATER: Water-Link  

TMWV is de waterleverancier voor de regio Oostende. Je kan er terecht met alle vragen over 

verhuis, waterfacturen, lekken, …. 

 

Contact  

TMWV 

Stropstraat 1 

9000 Gent 

Algemeen nummer: 078/35.35.99 

klant.tmvw@water-link.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 waarvan 

een dossier besproken wordt, wordt uitgenodigd op de LAC. 

Als individu kan men de LAC niet zelf opzoeken, 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 psychosociale nood 

verkeren, aanmelden voor crisisopvang.  

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  toestelnummer 2523 

Crisistelefoon (na 17.00 uur): 059/70.06.65 

www.oostende.be 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag vanaf 17.00 uur, in het weekend en op 

feestdagen.  
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FICHE 07: Basisbankdienst  

Banken in Oostende   

Een wettig verblijf in België is geen voorwaarde om een bankrekening te mogen hebben. 

Mensen zonder wettig verblijf moeten hun identiteit en hun adres kunnen bewijzen om 

aanspraak te maken op de basisbankdienst.  

 

Contact  

Argenta 

Sint-Catharinaplein 27   Stockholmstraat 39 

8400 Oostende    8400 Oostende 

059/51.51.76     059/70.46.62 

www.argenta.be 

Open: maandag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 17.30 

uur en dinsdag open tot 18.00 uur. Op woensdag open van 9.30 tot 12.30 uur. 

 

KBC 

Alfons Pieterslaan 12 

8400 Oostende 

059/55.67.70 

oostende.centrum@kbc.be 

www.kbc.be 

Open: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 

tot 16.30 uur. 

Donderdag open van 10.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. 

Zaterdag open van 9.00 tot 12.00 uur. 

 

BNP Parisbas Fortis 

Kapellestraat 77 

8400 Oostende 

059/33.95.30 

www.bnpparisbas.be 

Open: elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag tot 18.00 uur. 

Zaterdag open van 9.00 tot 12.00 uur. 
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ING 

Wapenplein 3 

8400 Oostende 

059/55.22.11 

www.ing.be 

Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.45 tot 16.30 uur. 

 

Bpost bank 

Oostende Centrum 

Postkantoor 

Van Iseghemlaan 52 

8400 Oostende 

022/01.23.45 

Open: elke werkdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

 

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 

vreemdelingenregister of het wachtregister. 

Deze belastingsaangifte wordt het best ingevuld, ondertekend, gedateerd en teruggestuurd 

naar het aangiftekantoor dat vermeld staat op de aangifte.  

Gezinnen met kinderen kunnen aanspraak maken op een belastingskrediet voor kinderlast, 

waardoor ze eventueel een premie ontvangen. 

In te vullen: 

VAK I   rekeningnummer  

VAK II   identificatiegegevens en gezinssamenstelling  

 

Contact  

Ministerie van Financiën 

Vrijhavenstraat 1 

8400 Oostende 

0257/23.888 

Belastingcentr.oostende@minfin.fed.be 

www.minfin.fgov.be 

Open: maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 
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FICHE 08: Huwelijk en Gezin 

Huwelijk / wettelijk samenwonen   

Voor een aanvraag voor een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoonst, moeten 

mensen 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 

 

Prenatale dienstverlening Kind en Gezin  

Kind en Gezin organiseert prenatale dienstverlening aan kwetsbare zwangere vrouwen.  

De ondersteuning bestaat uit gezondheidsvoorlichting over zwangerschap en bevalling, 

psychosociale begeleiding en toeleiding naar de medische sector.  

 

Contact  

Prenatale dienstverlening Kind en Gezin 

Algemeen nummer: 078/15.01.00 

www.kindengezin.be 

 

 

Cevo West-Vlaanderen vzw (Centrum voor Verantwoord Ouderschap)  

Het Centrum voor Verantwoord Ouderschap verleent hulp aan vrouwen die ongepland en/of 

ongewenst zwanger zijn. Alle consultaties gaan door op afspraak. Voor een eerste contact 

kan telefonisch een afspraak gemaakt worden. Een verwijzing door de huisarts of 

gynaecoloog is niet noodzakelijk. Het centrum beschikt over een multidisciplinair team van 

artsen, psychosociaal medewerkers en verpleegkundigen. 
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Contact  

Prinses Stefanieplein 19 

8400 Oostende 

059/80.57.11  

info@cevo-oostende.be 

www.abortus.be 

 

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, kan een afspraak maken met het Inloopteam. 

 

Contact  

Inloopteam De Viertorre 

Huis van het Kind 

Edith Cavellstraat 54-56 

8400 Oostende 

059/59.20.06 

inloopteam@sho.be 

Open: maandag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Op vrijdag van 

09.00 tot 12.00 uur of na afspraak. 

 

Opvoedingswinkel Kinfo  

Bij 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 Kinfo 

Louisastraat 7 

8400 Oostende 

059/51.08.41 

info@opvoedingshuisoostende.be 

www.kinfo.be 

Open: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. 
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Begrafenissen in Oostende   

De aangifte van een 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.  

Een begrafenisondernemer kan al deze zaken regelen. Ook een repatriëring van een 

overledene naar het thuisland kan via een begrafenisondernemer geregeld worden. 
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FICHE 09: Juridische Bijstand 

Eerstelijnsbijstand  

De Commissie voor Juridische Bijstand organiseert een juridische eerstelijnsbijstand in 

Oostende. In de eerstelijnsbijstand kan je gratis terecht voor een eerste mondeling  juridisch 

advies, praktische inlichtingen of een verwijzing naar een gespecialiseerde dienst.  

 

Contact  

Sociaal Huis, Eerstelijnsbijstand 

Edith Cavellstraat 15 

8400 Oostende 

059/59.10.10 (Eénloket Sociaal Huis) 

050/34.97.20 

bjb@balie-brugge.be 

www.baliebrugge.be 

onthaal@sho.be 

Open: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur en op 

donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. 

Telefonisch advies door een advocaat op dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 

uur via het telefoonnummer 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 bij de 

tweedelijnsbijstand van de Commissie voor Juridische Bijstand.  

 

Contact  

Sociaal Huis, Tweedelijnsbijstand 

Edith Cavellstraat 15 

8400 Oostende 

059/59.10.10 (Eénloket Sociaal Huis) 

050/34.97.20 

bjb@balie-brugge.be 

www.baliebrugge.be 

onthaal@sho.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 €.  

 

Contact  

Afdeling Oostende 

Stadhuis Oostende, Antonyzaal  

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

070/22.58.88  (algemeen secretariaat) 

info@dewetswinkel.be 

www.dewetswinkel.be 

Open: donderdag van 19.00 tot 20.30 uur. 
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FICHE 10: Gedetineerden zonder wettig verblijf 

Psychosociale dienst 

De psychosociale dienst is een dienst binnen de gevangenis die de gedetineerden begeleidt 

wat betreft de strafuitvoering. Ze moet erop toezien dat de vrijheidsbeperking of –beroving 

op een manier gebeurt die het recht op een menswaardig bestaan ook voor de gevangenen 

garandeert. 

 

Contact  

Penitentiair Complex van Brugge 
Lege weg 200  
8200 St.-Andries (Brugge)  
050 /45.71.11 

 

Justitieel Welzijnswerk 

Trajectbegeleiding 

Trajectbegeleiders begeleiden gedetineerden tijdens hun verblijf in de gevangenissen van 

Brugge en Ruiselede. De trajectbegeleiders maken de gedetineerden wegwijs in het aanbod 

aan hulp- en dienstverlening binnen de gevangenis (lessen, sport, VDAB, …). 

Trajectbegeleiders bieden ondersteuning bij het in orde brengen van administratie. 

Gedetineerden die geen of weinig bezoek krijgen maar toch van iemand bezoek wensen te 

ontvangen, kunnen via de trajectbegeleiders beroep doen op een vrijwilliger.  

 

Contact  

Justitieel Welzijnswerk - Team Trajectbegeleiding 

Vlamingdam 36 

8000 Brugge  

050/44.57.33  

jww@cawregiobrugge.be  

www.cawregiobrugge.be 

Open: elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur uitgezonderd 

op dinsdagvoormiddag. 

 

Buitendienst 

Familie, partners of vrienden van gedetineerden kunnen bij de Buitendienst terecht voor 

informatie en advies rond strafrechtelijk - gerelateerde thema’s. Ook met allerhande 

administratieve vragen kan men aankloppen bij de Buitendienst.  
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Daarnaast biedt de Buitendienst ondersteuning. Dit betekent vooral een luisterend oor 

bieden, de ruimte geven om in een vertrouwelijke omgeving een verhaal te vertellen.  

 

Contact  

Justitieel Welzijnswerk - Team Buitendienst  

Refugestraat 1 

8000 Brugge  

050 31 01 07  

jww@cawregiobrugge.be  

www.cawregiobrugge.be 

Open: maandag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u30 uur of na afspraak. 

 

Sociale Dienst voor Bezoekers 

De Sociale Dienst voor Bezoekers bevindt zich in de bezoekerswachtzaal van de gevangenis. 

 

Contact  

Penitentiair Complex van Brugge 
Lege weg 200  
8200 St.-Andries (Brugge)  
050 /45.71.11 
Open: maandag en donderdag van 13.45 tot 18.00 uur en op vrijdag van 13.45 tot 

16.00 uur. 

 

Organisatieondersteuning 

De organisatieondersteuners zorgen in samenwerking met verschillende partners (Justitie, 

Vlaamse Gemeenschap...) voor de coördinatie en organisatie van het hulp- en 

dienstverleningsaanbod in de gevangenissen van Brugge en Ruiselede. Concreet betekent dit 

dat er activiteiten georganiseerd worden voor gedetineerden op vlak van onderwijs, 

tewerkstelling, gezondheidszorg, sport, cultuur en welzijn.  

Contact  

Justitieel Welzijnwerk – Team Organisatieondersteuning 
Refugestraat 1 
8000 Brugge  
050 31 01 07  
jww@cawregiobrugge.be  
www.cawregiobrugge.be 
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Thuisfront: Steunpunt voor families van gedetineerden 

Thuisfront werkt onafhankelijk van het gevangenissysteem, de justitiële overheid of de 

hulpverleningssector. Het is een initiatief dat door vrijwilligers wordt gedragen.  

Het is een elektronisch medium waardoor mensen elkaar op anonieme wijze kunnen 

ontmoeten. Mensen kunnen er terecht met hun vragen en twijfels of voor een goed gesprek. 

 

Contact  

info@thuisfront.be 

www.thuisfront.be 

 

Centrum voor illegalen in Brugge (c.i.b) 

De overheid kan mensen zonder wettig verblijf vasthouden met het oog op een repatriëring.  

Indien iemand niet kan worden gerepatrieerd mag deze persoon niet langer worden 

opgesloten maar wordt deze persoon gedoogd. 

 

Contact  

Centrum voor illegalen in Brugge (C.I.B.)  

De Refuge 

Zandstraat 150 

8200 Brugge (Sint-Andries) 

050/ 45.10.40  
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FICHE 11: Oriëntatie naar een wettig verblijfsstatuut in België 

Onthaal Welzijn  

Onthaal Welzijn verenigt drie CAW-onthaalpoorten: Onthaal Ambulant begeleidingsteam, 

Onthaal Opvangcentra en Onthaal ECM (Etnisch Culturele Minderheden). 

Mensen kunnen bij het onthaal welzijn terecht voor alle vragen rond verblijfswetgeving of 

het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. 

 

Contact  

Onthaal Welzijn, Huize Willy Kooy 

Hospitaalstraat 35  

8400 Oostende 

059/59.21.21 

info@onthaalwelzijn.be 

www.cawjz.be 

Open: elke voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak) de contacten in de 

namiddag zijn op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van  9.00 tot 16.00 uur behalve op 

dinsdagnamiddag. 

Voor alle vragen rond verblijfswetgeving of het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit: maandag-, woensdag-, en donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 

uur. 
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FICHE 12: Oriëntatie naar een toekomst buiten België 

Onthaal Welzijn   

Onthaal Welzijn verenigt drie CAW-onthaalpoorten: Onthaal Ambulant begeleidingsteam, 

Onthaal Opvangcentra en Onthaal ECM (Etnisch Culturele Minderheden). 

Mensen kunnen bij het onthaal welzijn terecht voor alle vragen rond verblijfswetgeving of 

het verkrijgen van de Belgische nationaliteit. 

 

Contact  

Onthaal Welzijn, Huize Willy Kooy 

Hospitaalstraat 35  

8400 Oostende 

059/59.21.21 

info@onthaalwelzijn.be 

www.cawjz.be 

Open: elke voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak) de contacten in de 

namiddag zijn op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van  9.00 tot 16.00 uur behalve op 

dinsdagnamiddag. 

Voor alle vragen rond verblijfswetgeving of het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit: maandag-, woensdag-, en donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 

uur. 

 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 

IOM biedt ondersteuning aan MZWV bij vrijwillige terugkeer of bij de re-integratie na 

terugkeer. Zij kunnen de terugkeer praktisch organiseren. Ook kunnen zij financiële, 

administratieve of materiële ondersteuning bieden. 

 

Contact  

IOM land bureau België en Luxemburg 

Montoyerstraat 40, 3de verdieping 

1000 Brussel 

02/287.70.00 

iombrussels@iom.int 

www.belgium.iom.int 
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FICHE 13: Uitwijzing 

Politie 

De politie kan spontane controles uitoefenen en een persoon zonder wettig verblijf 

meenemen naar het politiebureau om zijn documenten te controleren. Daarna kan de politie 

contact opnemen met de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. De Dienst 

Vreemdelingenzaken kan op haar beurt beslissen om een bevelschrift uit te schrijven om het 

grondgebied te verlaten of om voorlopig niets te ondernemen.  

Een administratieve aanhouding mag maximaal 24 uur duren. 

 

Contact  

Contact informatie administratieve diensten 

Alfons Pieterslaan 39 

8400 Oostende 

059/70.11.11  

www.lokalepolitie.be/5449/home 

 

Dienst Vreemdelingenzaken 

De Dienst Vreemdelingenzaken 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  

Dienst Vreemdelingenzaken Oostende 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

059/80.55.00 

stadsbestuur@oostende.be 

www.oostende.be 

Open: maandag en woensdag van 9.00 tot 16.00 uur,dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 

13.00 uur. Op donderdag van 9.00 tot 11.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. 
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Centrum voor Illegalen in Brugge (C.I.B) 

De overheid kan mensen zonder wettig verblijf vasthouden met het oog op een repatriëring. 

Indien iemand niet kan worden gerepatrieerd mag deze persoon niet langer worden 

opgesloten maar wordt deze persoon gedoogd. 

Contact  

Centrum voor Illegalen in Brugge (C.I.B.)  

De Refuge 

Zandstraat 150 

8200 Brugge (Sint-Andries) 

050/ 45.10.40  

 

Onthaal Welzijn   

Onthaal Welzijn verenigt drie CAW-onthaalpoorten: Onthaal Ambulant begeleidingsteam, 

Onthaal Opvangcentra en Onthaal ECM (Etnisch Culturele Minderheden). Bij onthaal welzijn 

kan men terecht met alle vragen rond verblijfswetgeving of het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit. 

 

Contact  

Onthaal Welzijn, Huize Willy Kooy 

Hospitaalstraat 35  

8400 Oostende 

059/59.21.21 

info@onthaalwelzijn.be 

www.cawjz.be 

Open: elke voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur (zonder afspraak) de contacten in de 

namiddag zijn op afspraak. 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van  9.00 tot 16.00 uur behalve op 

dinsdagnamiddag. 

Voor alle vragen rond verblijfswetgeving of het verkrijgen van de Belgische 

nationaliteit: maandag-, woensdag-, en donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.00 

uur. 
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FICHE 14: Samenleven 

Meldpunt discriminatie  

Het meldpunt behandeld vragen en meldingen die betrekking hebben op verschillende 

discriminatiegronden. Het meldpunt luistert, registreert en zoekt mee naar een oplossing. 

Ook mensen zonder wettig verblijf kunnen met een klacht terecht bij het Meldpunt 

Discriminatie.  

 

Contact  

Meldpunt discriminatie 

Edith Cavellstraat 15 (Gelijkvloers) 

8400 Oostende 

059/40.25.83 

meldpuntdiscriminatie@sociaalhuisoostende.be 

www.sho.be 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 9.00 tot 16.30 uur.  

Men kan ook een afspraak maken op maandag en woensdag. 

 

Tolkendiensten  

Sociale tolk- en vertaaldiensten helpen de taalkloof tussen de anderstalige cliënt en de 

Nederlandstalige diensten en voorzieningen te overbruggen. Ba-bel, Vlaamse Tolkentelefoon 

vzw biedt gratis telefonische tolkhulp aan dienst- en hulpverlenende organisaties onder 

Vlaamse bevoegdheid. 

 

Contact  

BA-BEL Vlaamse Tolkentelefoon vzw 

Vooruitgangstraat 323/3 

1030 Brussel 

02/208.06.11 

info@vlaamsetolkentelefoon.be 

www.vlaamsetolkentelefoon.be 

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 8.45 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 

uur Op maandag, dinsdag en donderdag tot 19.00 uur, met uitzondering van de 

schoolvakanties. 
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Sociaal Tolkendienst West-Vlaanderen – deSOM vzw 

Hoogstraat 98 bus 7  

8800 Roeselare  

051/69.47.78 

tolkendienst@desom.be 

www.desom.be 

Telefonisch bereikbaar: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 

12.30 uur en dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur. 

 

Zelforganisaties    

Zelforganisaties zijn lokale allochtone verenigingen die ontmoeting, sportieve, recreatieve en 

socio - culturele activiteiten organiseren met het oog op integratie in de Vlaamse 

samenleving. In Oostende zijn twee koepelorganisaties actief, m.n. Federatie van 

Zelforganisties-Vlaanderen (FZO-VL) en Federatie van Mondiale Democratische Organisaties 

(FMDO). Zij ondersteunen de werking van de zelforganisaties die bij hen aangesloten zijn. 

Een recente lijst van de zelforganisaties is te verkrijgen bij de Stedelijke Integratiedienst. 

 

Contact  

FZO-VL       FMDO 

Tolhuislaan 84A      Bondgenotenstraat 52  

9000 Gent      1190 Vorst 

09/235.26.32      02/344.69.92 

margo.gavel@fzovl.be    0494/12.35.34  

www.fzovl.be      ivy@fmdo.be 

       www.fmdo.be 

Samenleven – Integratiedienst 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

059/80.55.00  

sylvie.corveleyn@oostende.be 

 

Integratiedienst   

De Integratiedienst is ingebed in de dienst Samenleven van het stadsbestuur van Oostende. 

De Integratiedienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale etnisch-culturele 

minderhedenbeleid. Deze dienst ondersteunt de Minderheden Adviesraad van Oostende 

(MARO) .De Integratiedienst biedt eveneens de mogelijkheid om projectsubsidies bij hen aan 

te vragen. 
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Contact  

Samenleven - Integratiedienst 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

059/80.55.00 

integratie@oostende.be 

www.oostende.be/samenleven 

 

Minderhedenadviesraad van Oostende (MARO)  

De Minderhedenadviesraad van Oostende heeft als 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. De Integratiedienst  geeft jaarlijks subsidies aan 

organisaties die projecten opzetten om de integratie van allochtonen in de maatschappij te 

bevorderen.  

 

Contact  

Samenleven- Integratiedienst 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

059/80.55.00 

integratie@oostende.be 

www.oostende.be/samenleven 

 

Bibliotheek  

- De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. 

- 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.  
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- In de bibliotheek 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 informatie vind je iedere maand in de 

activiteitenfolder van de bibliotheek. 

 

Contact  

Bibliotheek Kris Lambert 

Wellingtonstraat 7 

8400 Oostende 

059/29.51.51 

bibliotheek@oostende.be 

www.oostende.be 

Open: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 

uur. Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur. 

Op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 

10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur 

 

Cyberspace   

Elke maandag-, dinsdag-, woensdag-, en donderdagnamiddag van 14.00 - 16.00 uur kunnen 

allochtonen (ook mensen zonder wettig verblijf) terecht in de Open Computerklas van de 

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw.  

Het gebruik van de pc’s en het internet is gratis en er is steeds een instructeur aanwezig om  

te helpen bij vragen of problemen. Geregeld worden er initiatiecursussen georganiseerd. 

De plaatsen zijn beperkt, dus vooraf reserveren is aangewezen. 

 

Contact  

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

decomputerklas@sdv.be 

www.sdv.be 

Open: maandag tot vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 
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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. De Stad Oostende voorziet ook stedelijke kansen voor gezinnen met 

een bescheiden inkomen. Om na te gaan welke stedelijke kansen de Stad biedt, kunnen 

gezinnen/organisaties eveneens terecht bij De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en 

vrije tijd of bij de Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw. 

 

Contact  

De Wegwijzer - Open Huis voor onderwijs en vrije tijd  

Huis van het Kind (eerste verdieping) 

Edith Cavellstraat 54-56 

8400 Oostende 

059/59.20.16 

vanessa.voeten@oostende.be 

0497/44.77.96 

Liza.dewispelaere@oostende.be 

0493/08.73.57 

Zitdagen: maandag van 14.00 tot 17.00 uur, donderdag van 16.00 tot 19.00 uur en 

vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur of na telefonische afspraak. 

 

Sociale Dienst voor Vreemdelingen vzw 

Sint-Catharinapolderstraat 18 

8400 Oostende 

059/50.78.51 

s.d.vreemdelingen@sdv.be 

www.sdv.be 

Open: maandag tot vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

Evenementenkalender ‘Uit in Oostende’ 

De maandelijkse evenementenkalender ‘Uit In Oostende’ biedt een overzicht van wat er zoal 

in de Stad aan Zee te beleven valt. De kalender is gratis verkrijgbaar aan de infobalie en het 

Uitloket in het stadhuis, in bibliotheek Kris Lambert of bij Toerisme Oostende. Je vindt alles 

ook online op www.uitinoostende.be. Een overzicht van alle Oostendse verenigingen vind je 

dan weer op www.oostende.be/verenigingen . 
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Uitloket 

Het Uitloket focust op alles wat met vrije tijd te maken heeft. Je vindt er informatie, folders 

en flyers. 

 

Contact  

Stad Oostende,  

Thuisloket 

Vindictivelaan 1 

8400 Oostende 

059/80.55.00 

stadsbestuur@oostende.be 

 




