Ter informatie voor de leerkracht:
Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het ‘Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf’ van het
Vlaams Minderhedencentrum. Het beschrijft het juridisch kader voor situaties waarin
het niet hebben van wettig verblijf op school het verschil maakt. Het dossier geeft
leerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers en onderwijsinspecteurs een objectief en onderbouwd antwoord op veertien vaak voorkomende vragen. Het kan gratis
gedownload worden van www.vmc.be/toolbox.

Verklarende woordenlijst:
vluchteling: een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,
nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt
buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of,
uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en
verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. (Internationaal verdrag betreffende de status
van vluchtelingen)
asielzoeker: een asielzoeker is iemand die gevlucht is en stelt dat terugkeer naar het land van
herkomst gevaar oplevert voor schending van zijn rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het
EVRM. Asielzoekers vragen asiel aan in een bepaald land, waar zij denken veiliger te kunnen leven.
(wikipedia)
asielprocedure: vreemdelingen die om asiel vragen, vragen om bescherming. Tijdens de asielprocedure toetsen de ondervragers het vluchtverhaal van de asielzoeker aan criteria van het Vluchtelingenverdrag. Als blijkt dat de asielzoeker bescherming nodig heeft, wordt hij als vluchteling erkend.
migrant: een migrant is (letterlijk) iemand die migreert, dat wil zeggen verhuist. Het begrip wordt
echter voornamelijk gebruikt voor iemand die van één land naar een ander land verhuist. Hiermee
wordt vaak een buitenlandse werknemer bedoeld. Het Nederlands kent volgende soorten migranten:
• immigrant: iemand die van buiten in het land komt
• remigrant: een teruggekeerde migrant
• transmigrant: iemand die tijdelijk in het land woont
• transitmigrant: iemand die in een transitland verblijft
(land van herkomst -> transitland -> land van aankomst)
emigrant: iemand die zich definitief in het buitenland vestigt.
ontheemde: iemand die op de vlucht is, maar die binnen zijn eigen land blijft en bijgevolg voor
bescherming afhankelijk blijft van zijn eigen staat.
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mensen zonder papieren: mensen die niet beschikken over de juiste verblijfspapieren. Dit kan gaan
om asielzoekers die de asielprocedure hebben doorlopen en uiteindelijk een negatieve beslissing
kregen, het land moesten verlaten maar toch hier bleven. Maar ook om ‘clandestienen’ die nooit een
asielaanvraag deden, of om buitenlandse studenten of toeristen wiens visum verlopen is, buitenlanders die hier hun gezin kwamen vervoegen maar waarvan die hereniging ook is afgekeurd,…
Mensen zonder papieren worden soms ook ‘illegalen’ genoemd.
vrijwillige repatriëring: vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun land van herkomst omdat hun
leven en vrijheid niet langer bedreigd worden.
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Statistieken over asielaanvragen
Aantal asielaanvragen per jaar in België sinds 1981

2008 = januari - december
Bron: dienst Vreemdelingenzaken

Aantal asielaanvragen per nationaliteit in België in 2009

(*) Periode: januari - mei 2009
Bron: dienst Vreemdelingenzaken

Websites van organisaties die werken met en voor vluchtelingen

Websites van organisaties die
werken met en voor vluchtelingen

www.vormen.org

www.bzn.be

www.vluchtelingenwerk.be

www.vmc.be

www.fedasil.be

www.cgvs.be
(asielprocedure + recente cijfergegevens)

www.kzp.be
beweging voor kinderen zonder papieren

Statistieken over asielaanvragen

www.de8.be

Waar hebben asielzoekers recht op?
Verblijf?

Asielzoekers – behalve zij die aan de grens om asiel vroegen – krijgen de toelating om in afwachting
van een definitieve beslissing op het grondgebied te verblijven.
Erkende vluchtelingen krijgen een recht op onbeperkt verblijf.
Mensen zonder papieren hebben niet het recht hier te verblijven. Zij moeten eigenlijk het land
verlaten, maar doen dit vaak niet.

Materiële steun en tewerkstelling?

Asielzoekers hebben recht op sociale steun zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden. (De
asielzoeker en zijn gezin worden – voor de duur van de procedure - opgevangen in een opvangcentrum). Voorlopig mogen asielzoekers in de hervormde asielprocedure niet werken.
Erkende vluchtelingen mogen werken en zijn vrijgesteld van arbeidskaart.

Medische zorgen?

Zolang de asielprocedure duurt, heeft de asielzoeker recht op medische zorgen. Die vinden ze in het
opvangcentrum. Ze worden verleend door de centrumarts of door een externe arts waarmee het
opvangcentrum een overeenkomst heeft afgesloten.
Wanneer mensen na een positieve beslissing het centrum verlaten en zelfstandig kunnen gaan wonen, kunnen ze zich aansluiten bij de mutualiteit die dan, zoals bij Belgen, zal tussenkomen bij geneeskundige zorgen.

Rechten van mensen zonder papieren?

Mensen zonder papieren mogen hier eigenlijk niet zijn. Om het hen moeilijker te maken, krijgen ze
erg weinig rechten. Slechts een paar zaken zijn wettelijk geregeld.
Als mensen zonder papieren ziek worden, en de dokter schrijft een attest dat ze bepaalde medische
zorgen nodig hebben, en ze kunnen die zorgen niet zelf betalen, kan het OCMW van de plaats waar
ze wonen tussenkomen in de medische kosten. Dit heet ‘dringende medische hulp’. Het OCMW zal
dan wel eerst nagaan of de mens zonder papieren echt ‘behoeftig’ is.
Kinderen zonder papieren mogen tot hun 18 jaar naar school gaan. Ze kunnen zich inschrijven, kunnen hun diploma halen, en de school is niet verplicht de kinderen aan te geven bij de politie. De
politie mag kinderen zonder papieren ook niet op de school komen arresteren.
Kinderen zonder papieren hebben ook het recht om, als hun ouders niet meer voor hen kunnen
instaan, samen met hun ouders te worden opgevangen in een centrum. Daar krijgen ze dan ‘bedbad-brood’: onderdak, medische zorgen, sociale begeleiding en voeding. Maar ze blijven wel ‘zonder
papieren’, wat wil zeggen dat ze nog steeds gearresteerd en teruggestuurd kunnen worden.
Mensen zonder papieren hebben het recht om een huurcontract af te sluiten en wettelijk een huis
te huren. Maar erg weinig huisbazen zien het zitten om hun huis te verhuren aan mensen zonder papieren, omdat ze geen zeker inkomen hebben. Huisbazen die wél verhuren, maken er vaak misbruik
van. Uitbuiting en huisjesmelkerij komen veel voor.
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Mensen zonder papieren hebben ook het recht om te trouwen. Als ze trouwen met iemand mét papieren, kunnen ze daardoor ook zelf papieren krijgen. Daardoor trouwen mensen zonder papieren ook soms
enkel ‘voor de papieren’. Om zulke ‘schijnhuwelijken’ tegen te gaan, voert de overheid steeds strengere
controles uit vooraleer een huwelijksaanvraag van mensen zonder papieren goed te keuren.
Mensen zonder papieren hebben in principe recht op een gratis advocaat (‘pro deo’). Die kan hen
helpen bij de moeilijke asielprocedure. Hij kan ook helpen bij het vragen van ‘regularisatie’: het tóch
in orde maken van de verblijfspapieren. Welke mensen dat kunnen aanvragen, is eindelijk wat duidelijker geworden. Wie al lange tijd in een procedure zit zonder antwoord te hebben gekregen van de
minister, kan papieren krijgen. Ook wie hier al vijf jaar is en goed geïntegreerd is, of wie hier 2,5 jaar
is en kan aantonen dat hij ergens zou kunnen beginnen werken.
Mensen zonder papieren hebben niet het recht om te werken. Om te overleven, werken veel mensen daarom in het zwart. Dat is vaak moeilijk: dikwijls slechte arbeidsomstandigheden, lage lonen,
lange werktijden, gevaarlijk en vuil werk, en onzekere jobs. Veel mensen hebben ook geen vaste
jobs, maar proberen dag na dag te overleven met klusjes hier en daar. Mensen zonder papieren hebben ook geen recht op financiële steun of sociale zekerheid (werkloosheidsvergoeding, pensioen,
invaliditeitsuitkering,…)
Mensen zonder papieren blijven ‘illegaal’ in het land. Dat wil zeggen dat de politie hen op elk moment
kan arresteren en gedwongen terug naar hun thuisland sturen. Om dit praktisch te regelen, worden
mensen in tussentijd vaak opgesloten in ‘gesloten centra’, een soort gevangenis voor mensen zonder
papieren. Omdat een arrestatie altijd kan gebeuren, houden mensen zonder papieren zich vaak gedeisd en leiden een teruggetrokken leven in de schaduw. De onzekerheid over de toekomst maakt het
voor veel mensen psychisch ook erg zwaar.

Reizen?

Erkende vluchtelingen krijgen van het ministerie van Buitenlandse Zaken een blauw vluchtelingenpaspoort dat geldig is voor alle landen behalve voor het herkomstland. Dat betekent dat ze, net als
Belgen, vrij kunnen reizen binnen de Schengenlanden. Daarbuiten moeten ze de normale visaverplichtingen naleven. Mensen zonder papieren mogen niet reizen.

De toepassing van het Belgisch recht?

Op erkende vluchtelingen is Belgisch recht van toepassing. (Homo)huwelijk, echtscheiding, wettelijk
samenwonen, adoptie en andere aspecten van het personen- of familierecht zijn Belgisch. Er hoeft
geen rekening gehouden te worden met hun nationale rechtssysteem.
Voor asielzoekers is dat niet zo. Hier telt de wetgeving van het herkomstland nog mee.

Belg worden

Erkende vluchtelingen kunnen na 2 jaar hoofdverblijf in België de Belgische nationaliteit aanvragen.
Hun verblijf tijdens de asielprocedure telt mee voor de berekening van die 2 jaar.

Gezinshereniging

Erkende vluchtelingen mogen hun echtgeno(o)t(e) laten overkomen, net als hun kinderen, jonger
dan 18 en ten laste.
Asielzoekers kunnen hun familie niet laten overkomen. Mensen zonder papieren ook niet.
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—
Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf
Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen

—

Het Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf
is een nieuwe publicatie van het Vlaams
Minderhedencentrum, in samenwerking met
ODiCe vzw. Het beschrijft het juridisch
kader voor schoolsituaties waarin het ontbreken van een wettig verblijf het verschil
maakt.

september 2009
—
Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf
Een juridisch antwoord op de meest voorkomende vragen

—

Je komt in contact met leerlingen zonder wettig verblijf? Of je
vermoedt dat sommige leerlingen geen wettig verblijf meer
hebben?
Kinderen en jongeren zonder wettig verblijf zijn in de eerste
plaats leerlingen als de andere. Ze hebben recht op goed
onderwijs. Maar in sommige situaties kan het ontbreken van
een wettig verblijf een verschil maken.

– Mag een leerling zonder wettig verblijf mee op schoolreis
naar Londen?
– Mag een leerling zonder wettig verblijf stage lopen?
– Kan een leerling zonder wettig verblijf een verblijfsstatuut
krijgen omdat hij naar school gaat?

Correcte informatie is de basis van een gepaste aanpak.
Het Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf geeft leer
krachten, schooldirecties, CLBmedewerkers en onderwijs
inspecteurs een objectief en onderbouwd antwoord op
veertien vaak voorkomende vragen.
Per vraag biedt het dossier:
– een begrijpbaar juridisch kader
– een objectief en betrouwbaar antwoord
– een verwijzing naar regelgevende bronnen
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Het infodossier kan gratis gedownload worden van
www.vmc.be/toolbox.
Voor meer informatie of opmerkingen over het Infodossier
leerlingen zonder wettig verblijf: tine.debosscher@vmc.be
De vreemdelingenwetgeving is complex en verandert vaak.
De recentste en meest gedetailleerde informatie vind je op
www.vmc.be en www.vreemdelingenrecht.be.
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