Kan iedere asielzoeker
in België blijven?

Meer weten?
Meer informatie over de opvang van
asielzoekers en kerncijfers vindt u op onze
website www.fedasil.be

Asielzoekers worden opgevangen zolang het onderzoek van
hun aanvraag loopt. Indien het CGVS de vluchtelingenstatus
toekent, geniet de asielzoeker de bescherming van België en
krijgt hij een verblijfsvergunning. De vluchteling kan dan op
zoek gaan naar een eigen woning en kan, indien nodig, financiële hulp aanvragen bij het OCMW. Dit geldt ook voor personen
die werden geregulariseerd of die subsidiaire bescherming kregen. Deze subsidiaire bescherming wordt verleend aan personen die een reëel gevaar lopen als ze terugkeren naar hun land
van herkomst (doodstraf, gewapend conflict…).
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Iedere vreemdeling die in België aankomt, kan in ons land
asiel aanvragen. Aanvragen worden meestal ingediend bij de
Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel, waarna ze door het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) worden onderzocht en behandeld.
De Conventie van Genève (1951) bepaalt de voorwaarden waaraan aanvragers moeten voldoen: een ‘vluchteling’ is iemand die
zijn land heeft verlaten omdat hij een gegronde vrees had voor
vervolging vanwege zijn ras, nationaliteit, politieke of religieuze
overtuiging of omdat hij tot een bepaalde sociale groep behoort. Het CGVS kan de vluchtelingenstatus toekennen, weigeren of intrekken.

Als de asielaanvraag wordt afgewezen en er geen mogelijkheid
meer is om in beroep te gaan, ontvangt de asielzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten. Sommigen verlaten België
op eigen initiatief, andere uitgeprocedeerde asielzoekers worden gerepatrieerd.
Asielzoekers kunnen ook vrijwillig terugkeren naar hun land van
herkomst. Hun terugkeer wordt grondig voorbereid. Fedasil
coördineert zelf de programma’s voor vrijwillige terugkeer. Het
agentschap beheert ook een fonds ter ondersteuning van een
vlotte reïntegratie in het land van herkomst. Met de hulp van dit
fonds kunnen terugkeerders bijvoorbeeld een kleine onderneming oprichten of een opleiding betalen.

Asiel aanvragen?

Welke hulp?
FEDASIL
HOOFDZETEL
Kartuizersstraat 21 - 1000 Brussel
T 02 213 44 11
info@fedasil.be

Asielzoekers hebben recht op materiële hulp gedurende
het onderzoek van hun asielaanvraag. Deze hulp bestaat uit
huisvesting in een opvangstructuur voor asielzoekers, namelijk
een collectief centrum of een individuele woning. Asielzoekers
krijgen geen financiële steun.
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Wat doet Fedasil?

En minderjarigen?

Hoe werkt een
opvangcentrum?
Hoe
werkt een opvangcentra?

Fedasil is het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers. Fedasil organiseert zelf, of met tussenkomst van partners,
de opvang en begeleiding van asielzoekers.

De centra van Fedasil en zijn partners zijn ‘open’ opvangcentra: de
bewoners mogen vrij bewegen, binnen en buiten het centrum. Het
opvangcentrum vervult de basisbehoeften van de bewoners (huisvesting, voedsel) en biedt ook maatschappelijke, juridische, medische en psychologische begeleiding.

Nadat hij zijn aanvraag heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken meldt de asielzoeker zich in hetzelfde gebouw bij
de dienst Dispatching van Fedasil. Fedasil wijst de asielzoeker
vervolgens een opvangplaats toe. Asielzoekers zijn niet verplicht
om in de opvangplaats te verblijven die hun is toegewezen,
maar de meerderheid doet dit wel.

De bewoners verblijven in het opvangcentrum in afwachting van een
beslissing over hun asielaanvraag. Gezinnen krijgen een eigen kamer,
terwijl alleenstaanden een gemeenschappelijke kamer delen. Omdat
het samenleven in een gemeenschap enige aanpassing vergt, krijgen alle bewoners een huishoudelijk reglement waar in staat welke
rechten en plichten ze hebben. Personeel en vrijwilligers helpen de
bewoners om hun dagen zinvol in te vullen en bieden allerhande activiteiten aan, onder meer opleidingen. Asielzoekers krijgen iedere
week zakgeld. Vier maanden na het indienen van hun asielaanvraag
mogen asielzoekers een werkvergunning aanvragen onder bepaalde
voorwaarden.

Waar worden asielzoekers
opgevangen?
In totaal beschikt België over 25 000 opvangplaatsen. Het netwerk bestaat uit collectieve en individuele opvangstructuren. De
collectieve structuren zijn opvangcentra die door Fedasil, het
Belgische Rode Kruis of andere partners beheerd worden. De
individuele structuren zijn woningen die door de OCMW’s (de
‘lokale opvanginitiatieven’ of LOI’s) of door ngo’s beheerd worden.

Wil u meer weten over het reilen en zeilen in een
opvangcentrum? Onze brochure ‘Opvangcentra, een
handleiding’ beschrijft de verschillende diensten van
een centrum. Bestel of raadpleeg deze brochure op
onze website www.fedasil.be
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Jongeren of kinderen van ouders die in ons land asiel aanvragen,
worden uiteraard samen met hun ouders opgevangen. Net zoals
alle minderjarigen in België moeten zij naar school gaan.
Jongeren of kinderen die zonder ouders in België aankomen,
kunnen rekenen op een aangepaste opvang en begeleiding. In
een eerste fase worden niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgevangen in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC)
van Fedasil. Het verblijf in een OOC duurt 15 tot 30 dagen. In die
eerste fase wordt er een eerste maatschappelijk, medisch en psychologisch profiel geschetst van de niet-begeleide minderjarige,
zodat hij vervolgens naar een aangepaste opvangstructuur kan
vertrekken. De dienst Voogdij (FOD Justitie) stelt voor iedere minderjarige een voogd aan. De voogd behartigt de belangen van de
minderjarige en adviseert hem bij zijn verdere keuzes. Als de nietbegeleide minderjarige vreemdeling asiel aanvraagt, krijgt hij een
opvangplaats in het netwerk van Fedasil.

