SCHEMA : OPVANGMODELLEN
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CENTRUM

6 weken
Materiële opvang

6 weken
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LOI / TVU
6 maanden (uitstel mogelijk)
Materiële opvang*

Geen instroom
naar centrum
wegens zeer
kwetsbaar of
specifiek profiel

In functie van
de situatie van
het netwerk,
geeft het
Agentschap de
voorkeur aan
model B of D

LOI / TVU
6 maanden (uitstel mogelijk)
Materiële opvang*

CONVENTIE (niet verplicht)
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SPONSORGROEP

De hervestigde vluchteling
vindt een woning op het
grondgebied van het LOI

> Privéwoning / sociale
woning ter beschikking
gesteld door het OCMW

De hervestigde vluchteling
vindt een woning op het
grondgebied van het LOI

> Privéwoning / sociale
woning ter beschikking
gesteld door het OCMW

> Standaard dienst van
het OCMW

Indien conventie
subsidie /jaar (2 jaar max.)
+ Toekenning leefloon

> Toekenning leefloon

Indien conventie
subsidie /jaar (2 jaar max.)
+ Toekenning leefloon

> Toekenning leefloon

de sponsorgroep

OF verhuis naar waar de
hervestigde vluchteling
het wenst
> toekenning leefloon

* Cf. Document "Omzendbrief gericht aan de LOI’s betreffende de financiële tussenkomst."

> Extra steun van
> Toekenning leefloon
of gelijkwaardig
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A

MODEL A

MODEL B

• Bij aankomst in België wordt de hervestigde persoon voor een periode van 6 weken doorverwezen naar een van de 5 centra die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van deze doelgroep.

• De hervestigde persoon verblijft slechts in een enkele in de collectieve opvangstructuur. De duur bedraagt 6 weken en de persoon
ontvangt materiële hulp.

• De persoon wordt toegewezen aan een individuele opvangstructuur
beheerd door een OCMW of door Caritas International voor een periode van 6 maanden (uitstel mogelijk). Tijdens deze eerste twee fases is materiële hulp voorzien.

• De hervestigde persoon wordt doorverwezen naar een privéwoning
of sociale woning (buiten het LOI). Dit wordt vrijwillig voorgesteld
door een OCMW voor een periode van 12 maanden. Het OCMW
kan een conventie ondertekenen (intensieve begeleiding) met Fedasil en een premie van 2.500€ pp (zowel per volwassene als per
kind) ontvangen voor het eerste jaar en 500€ pp voor een eventueel
tweede jaar.

• Indien de hervestigde persoon in de gemeente van het LOI wenst te
blijven en daar een woning vindt, kan het OCMW een conventie ondertekenen (niet verplicht) met Fedasil (intensieve begeleiding) en
een premie van 2.500€ pp (zowel per volwassene als per kind) ontvangen voor het eerste jaar en 500€ pp voor een eventueel tweede
jaar. Deze 3e fase is niet verplicht, noch voor de persoon, noch voor
het OCMW. De persoon kan dan gaan wonen waar hij of zij wenst.
• Tijdens deze 3e fase krijgt de hervestigde persoon een leefloon en
kan hij de huur van deze woning betalen.
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B

• De hervestigde persoon krijgt een leefloon en kan de huur van deze
woning betalen.
• Ter info: het OCMW stelt een woning voor in het kader van het hervestigingsprogramma en stelt het ter beschikking van het Agentschap die beslist over de details van de bezetting.

Cf. “Omzendbrief gericht aan de LOI’s betreffende de financiële tussenkomst.”
Cf. “Conventie betreffende de uitvoering van het luik ‘Woning en begeleiding bij de integratie door de OCMW’ van het Belgisch hervestigingsprogramma voor vluchtelingen.”
Het leefloon wordt pas ontvangen vanaf het moment dat de hervestigde persoon zich buiten het netwerk bevindt (centrum of LOI).
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C

MODEL C

MODEL D

• De hervestigde persoon verblijft slechts enkel in een individuele opvangstructuur (LOI). De duur bedraagt 6 maanden (uitstel mogelijk)
en de persoon ontvangt materiële hulp.

• De opvang in 1ste fase is een mogelijkheid voor de hervestigde
vluchteling om een privéwoning of sociale woning (buiten LOI) te
krijgen bij zijn aankomst in België. Deze woning wordt vrijwillig voorgesteld door een OCMW voor een periode van 12 maanden. Het
OCMW kan een conventie (intensieve begeleiding) ondertekenen
met Fedasil en een premie van 2.500€ pp (zowel per volwassene als
per kind) ontvangen voor het eerste jaar en 500€ pp voor een eventueel tweede jaar. Het Agentschap voorziet hier een bijkomende
overgangspremie om de periode te dekken voor de administratieve
verwerking van het verzoek om internationale bescherming 776€ /
volwassenen en 427€/ kind.

• Indien de hervestigde persoon in de gemeente van het LOI wenst
te blijven en daar een woning vindt, kan het OCMW een conventie5
ondertekenen met Fedasil (intensieve begeleiding) en een premie
van 2.500€ pp (zowel per volwassene als per kind) ontvangen voor
het eerste jaar en 500€ pp voor een eventueel tweede jaar. Deze 2de
fase is niet verplicht, noch voor de persoon, noch voor het OCMW.
De familie kan dan gaan wonen waar zij wenst.
• Tijdens deze fase ontvangt de hervestigde persoon een leefloon6 en
betaalt hij dus de huur.
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• De hervestigde persoon ontvangt een leefloon en kan de huur van
deze woning zelf betalen.

Cf. “Omzendbrief gericht aan de LOI’s betreffende de financiële tussenkomst.”
Cf. “Conventie betreffende het luik ‘Woning en begeleiding bij de integratie door het OCMW’ van het Belgisch hervestigingsprogramma voor vluchtelingen.”
Het leefloon wordt pas ontvangen vanaf het moment dat de hervestigde persoon zich buiten het netwerk bevindt (centrum of LOI).
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E

MODEL E
• De hervestigde persoon wordt rechtstreeks opgevangen door een groep burgers die deel uitmaakt van het "Community Sponsorship"-traject.
• De sponsorgroep zorgt voor privé-accommodatie voor een minimumperiode
van 1 jaar, te rekenen vanaf de aankomst van de persoon.
• De sponsorgroep sluit een huurcontract af conform de huurdecreten in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest.
• De sponsorgroep van de gemeenschap betaalt de borg en de eerste maand
huur. De borgsom en/of de eerste maand huur na aankomst kunnen, indien
gewenst, geleidelijk worden teruggevorderd van de gesponsorde personen
zodra zij een inkomen beginnen te ontvangen. Mensen hebben recht op een
equivalent leefloon zodra zij in het wachtregister geregistreerd staan (d.w.z.
na inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenzaken / indienen van hun Verzoek
tot Internationale Bescherming). Zodra zij hun vluchtelingenstatus hebben gekregen en zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, hebben zij recht op
een leefloon. Alle kosten in verband met huisvesting (huur, elektriciteit, water,
gas, internet...) die vóór de aankomst van de gesponsorde personen en vóór
de toekenning van een leefloon (equivalent) zijn gemaakt, moeten echter door
de sponsorgroep van de gemeenschap worden betaald.
• Operationele steun van de bemiddelende instantie.

