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Er wordt een woning  
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grondgebied waar de  

LOI/TVU is gevestigd. 

Indien conventie   

subsidie voor OCMW. 

> Toekenning leefloon 

CONVENTIE (verplicht) 

> Privéwoning / sociale 

woning ter beschikking 

gesteld door het OCMW 

> Subsidie voor OCMW  

> Toekenning leefloon

Afhankelijk 

van de situatie 

van het 

opvangnetwerk, 

geeft het 

Agentschap de 

voorkeur aan 

model B of D

Zie commentaar p. 2-5

COMMUNITY SPONSORSHIP

Er wordt een privéwoning 

ter beschikking gesteld 

door een groep burgers,  

de “sponsorgroep”.

> Beperkte financiële  

ondersteuning van de 

sponsorgroep

> Toekenning (equivalent) 

leefloon

D

AANKOMST

E

AANKOMST



1  Cf. “Omzendbrief gericht aan de LOI’s betreffende de financiële tussenkomst.”
2  De BELCO+ training wordt gegeven door Fedasil na aankomst in België. Deze opleiding bouwt verder op de Belgi-

sche culturele oriëntatie (BELCO) die voor de transfer naar België wordt gegeven. Het doel is te zorgen voor continu-
iteit inzake inhoud, methodologie, enz. om de personen kennis, vaardigheden en mentaliteit mee te geven die nuttig 
zijn in het traject naar zelfstandigheid en integratie.

3 Het leefloon wordt pas ontvangen vanaf het moment dat de hervestigde persoon zich buiten het netwerk bevindt 
(centrum of LOI).

MODEL A

FASE 1 

 Bij aankomst in België wordt de hervestigde persoon doorverwezen naar één van de 5 

collectieve centra die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van deze doelgroep voor 

een periode van 6 weken.

i  Code 207/ verplichte plaats van inschrijving: opvangcentrum.

 Medische hulp: opvangcentrum.

 
De persoon krijgt materiële hulp1.

 Opvangprogramma (BELCO+2) en sociale begeleiding in centrum.

FASE 2

 De persoon wordt toegewezen aan een individuele opvangstructuur beheerd door een 

OCMW (LOI) of door Caritas International (TVU) voor een periode van 6 maanden (uits-

tel mogelijk).

i
 Code 207/verplichte plaats van inschrijving: LOI/TVU.

 Dekking medische kosten door mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming in medische 

kosten mogelijk door OCMW). 

 
De persoon krijgt materiële hulp1.

 Sociale begeleiding door LOI.

FASE 3

 De persoon vindt (al dan niet met de hulp van het OCMW) een woning in de gemeente 

van het LOI of de TVU plaats.

i
 Code 207 wordt opgeheven.

 Dekking medische kosten door mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming in medische 

kosten mogelijk door OCMW). 

 
De hervestigde persoon ontvangt een leefloon3 en kan de huur van de woning betalen. 

 
Het OCMW kan een conventie aangaan met Fedasil en een premie van 2.500€ pp 

ontvangen voor het eerste jaar en 500€ indien er nadien sprake is van lokale veranke-

ring. 

 Intensieve sociale begeleiding door OCMW.



MODEL B

FASE 1

 Bij aankomst in België wordt de hervestigde persoon doorverwezen naar één van de 5 

collectieve centra die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van deze doelgroep voor 

een periode van 6 weken.

i  Code 207/ verplichte plaats van inschrijving: opvangcentrum.

 Medische hulp: opvangcentrum.

 
De persoon krijgt materiële hulp1.

 Opvangprogramma (BELCO+2) en sociale begeleiding in centrum.

FASE 2

 De persoon wordt doorverwezen naar een privéwoning of sociale woning (buiten het 

LOI). Dit wordt vrijwillig aangeboden door een OCMW voor een minimum periode van 

12 maanden. 

i  Code 207 wordt opgeheven.

 Dekking medische kosten door mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming in medische 

kosten mogelijk door OCMW). 

 
De persoon ontvangt een leefloon3 en kan de huur van de woning betalen. 

 
Het OCMW kan een conventie aangaan met Fedasil en een premie van 2.500€ pp on-

tvangen voor het eerste jaar en 500€ pp indien er nadien sprake is van lokale veranke-

ring.

 Intensieve sociale begeleiding door OCMW.

1  Cf. “Omzendbrief gericht aan de LOI’s betreffende de financiële tussenkomst.”
2  De BELCO+ training wordt gegeven door Fedasil na aankomst in België. Deze opleiding bouwt verder op de Belgi-

sche culturele oriëntatie (BELCO) die voor de transfer naar België wordt gegeven. Het doel is te zorgen voor continu-
iteit inzake inhoud, methodologie, enz. om de personen kennis, vaardigheden en mentaliteit mee te geven die nuttig 
zijn in het traject naar zelfstandigheid en integratie.

3 Het leefloon wordt pas ontvangen vanaf het moment dat de hervestigde persoon zich buiten het netwerk bevindt 
(centrum of LOI).



MODEL C

FASE 1

  De persoon wordt toegewezen aan een individuele opvangstructuur beheerd door een 

OCMW (LOI) of door Caritas International (TVU) voor een periode van 6 maanden (uits-

tel mogelijk).

i
  Bij aankomst in België wordt een code 207/verplichte plaats van inschrijving: “no show” 

gegeven. Van zodra het verzoek tot internationale bescherming geregistreerd wordt bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken wordt de code 207 LOI of TVU.

 Zolang de code 207 “no show” is, worden medische kosten gedekt door Fedasil, van 

zodra de code 207 LOI of TVU is, dekking medische kosten door mutualiteit (verhoogde 

tegemoetkoming in medische kosten mogelijk door OCMW). 

 
De persoon krijgt materiële hulp1 tijdens de asielprocedure. Van zodra de persoon 

ingeschreven is in het Vreemdelingenregister, blijven de kosten van de woning en basis-

behoeftes gedekt worden en ontvangt men zakgeld.

 BELCO+2 training door “flying coaches” van Fedasil en sociale begeleiding door LOI. 

 

FASE 2

 De persoon vindt (al dan niet met de hulp van het OCMW) een woning in de gemeente 

van het LOI of de TVU plaats.

i
 Code 207 wordt opgeheven.

 Dekking medische kosten door mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming in medische 

kosten mogelijk door OCMW). 

 
De hervestigde persoon ontvangt een leefloon3 en kan de huur van de woning betalen. 

 
Het OCMW kan een conventie aangaan met Fedasil en een premie van 2.500€ pp ont-

vangen voor het eerste jaar en 500€ indien er nadien sprake is van lokale verankering.

 Intensieve sociale begeleiding door OCMW.

1  Cf. “Omzendbrief gericht aan de LOI’s betreffende de financiële tussenkomst.”
2  De BELCO+ training wordt gegeven door Fedasil na aankomst in België. Deze opleiding bouwt verder op de Belgi-

sche culturele oriëntatie (BELCO) die voor de transfer naar België wordt gegeven. Het doel is te zorgen voor continu-
iteit inzake inhoud, methodologie, enz. om de personen kennis, vaardigheden en mentaliteit mee te geven die nuttig 
zijn in het traject naar zelfstandigheid en integratie.

3 Het leefloon wordt pas ontvangen vanaf het moment dat de hervestigde persoon zich buiten het netwerk bevindt 
(centrum of LOI).



MODEL D

  De hervestigde persoon wordt opgevangen in een privéwoning of sociale woning 

(buiten het LOI). Dit wordt vrijwillig aangeboden door een OCMW voor een minimum 

periode van 12 maanden. 

i
 Bij aankomst in België wordt een code 207 / verplichte plaats van inschrijving: “no show” 

gegeven. Van zodra het verzoek tot internationale bescherming geregistreerd wordt bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken wordt de code 207 gewijzigd naar “niet toewijzing”. 

 Zolang de code 207 “no show” is, worden medische kosten gedekt door Fedasil. Van zo-

dra de code 207 verandert naar “niet toewijzing” worden medische kosten gedekt door 

de mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming in medische kosten mogelijk door OCMW).

 
Van zodra de code 207 “niet toewijzing” wordt toegekend aan de verzoeker om inter-

nationale bescherming, kan de persoon een equivalent leefloon aanvragen. Van zodra 

men ingeschreven is in het vreemdelingenregister en de code 207 wordt opgeheven, 

maakt men aanspraak op een leefloon.

 
Het OCMW gaat een conventie aan met Fedasil en ontvangt een premie van 2.500€ pp 

voor het eerste jaar en 500€ indien er nadien sprake is van lokale verankering. Fedasil 

voorziet een bijkomende overgangspremie van 776€ /volwassenen en 427€/ kind om 

de periode te dekken voor de administratieve verwerking van het verzoek om internatio-

nale bescherming. 

 BELCO+2 training door “flying coaches” van Fedasil en intensieve sociale begeleiding 

door OCMW. 

MODEL E

  De hervestigde persoon wordt opgevangen in een privéwoning die vrijwillig wordt 

aangeboden door een sponsorgroep voor een minimum periode van 12 maanden. 

i
 Bij aankomst in België wordt een code 207 / verplichte plaats van inschrijving: “no show” 

gegeven. Van zodra het verzoek tot internationale bescherming geregistreerd wordt bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken wordt de code 207 gewijzigd naar “niet toewijzing”. 

 Zolang de code 207 “no show” is, worden medische kosten gedekt door Fedasil. Van zo-

dra de code 207 verandert naar “niet toewijzing” worden medische kosten gedekt door 

de mutualiteit (verhoogde tegemoetkoming in medische kosten mogelijk door OCMW).

 
Van zodra de code 207 “niet toewijzing” wordt toegekend aan de verzoeker om inter-

nationale bescherming, kan de persoon een equivalent leefloon aanvragen. Van zodra 

men ingeschreven is in het vreemdelingenregister en de code 207 wordt opgeheven, 

maakt men aanspraak op een leefloon. 

 
Alle kosten in verband met huisvesting (huur, waarborg, elektriciteit, water, gas, inter-

net...) die vóór de aankomst van de gesponsorde personen en vóór de toekenning van 

een (equivalent) leefloon zijn gemaakt, moeten door de sponsorgroep worden betaald.

 BELCO+2 training door “flying coaches” van Fedasil, maatschappelijke hulp door OCMW 

en alledaagse ondersteuning door sponsorgroep.

2  De BELCO+ training wordt gegeven door Fedasil na aankomst in België. Deze opleiding bouwt verder op de Belgi-
sche culturele oriëntatie (BELCO) die voor de transfer naar België wordt gegeven. Het doel is te zorgen voor continu-
iteit inzake inhoud, methodologie, enz. om de personen kennis, vaardigheden en mentaliteit mee te geven die nuttig 
zijn in het traject naar zelfstandigheid en integratie.


