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Nota voor: Leerkrachten 30 mei 2016 

WORKSHOP VLUCHTELINGEN  
EN ASIELZOEKERS 

1. INLEIDING 

Wil jij je scholieren meer leren over vluchtelingen en asielzoekers? Tumult ontwikkelde een gratis 
workshop van 1 lesuur op maat van het vierde, vijfde en zesde middelbaar. 

Het thema asiel en migratie is de laatste jaren niet weg te denken uit de actualiteit. Denk maar 
aan Navid Sharifi, de Afghaanse jongen die terugkeerde naar ons land.  

Tijdens de workshop maken de leerlingen kennis met begrippen als asielzoeker, vluchteling, conventie 
van Genève, opvangcentra en subsidiaire bescherming. 

Je helpt hen een mening te vormen over de vluchtelingenproblematiek en gaat ook in op actuele 
gebeurtenissen over vluchtelingen en asielzoekers. 

2. ANIMATORCURSUSSEN MET VLUCHTELINGEN 

Tumult vzw is een vrijwilligersorganisatie. Wij versterken banden tussen mensen en groepen om met 
conflict te leren omgaan. Op die manier gaan we ook de dialoog aan tussen verschillende culturen. 

Dat doen we bijvoorbeeld op onze animatorcursussen, waar veel jongeren met een 
vluchtelingenachtergrond komen. Het is dan ook vanuit die expertise dat we erin slagen om het thema 
vluchtelingen op maat van jongeren te brengen. 

De jongeren uit jouw school maken tijdens de workshop ook kennis met deze interculturele 
animatorcursussen. Zo raken ze misschien zelf geprikkeld om een week andere culturen te leren 
kennen. 

3. PRAKTISCH 
 

■ 1 lesuur 
■ Voor scholieren van het vierde, vijfde en zesde middelbaar 
■ Max. 30 deelnemers 

4. CONTACT 
 

Heb je nog vragen? Contacteer Marieke op marieke@tumult.be of 015/43.56.96.  

Hang je graag een affiche op van onze animatorcursussen? Of wil je flyers uitdelen op school? Vraag 

het aan Marieke en ze stuurt het op! 

http://www.standaard.be/tag/navid-sharifi
http://www.tumult.be/
http://www.tumult.be/cursus
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5. PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN 
 

■ De leerlingen maken kennis met begrippen als asielzoeker, vluchteling, conventie van Genève, 
opvangcentra, subsidiaire bescherming, … 

■ De leerlingen vormen een mening over de vluchtelingenproblematiek. 
■ De leerlingen kunnen enkele actuele gebeurtenissen beter kaderen.  

6. TIME? CHECK! 
 

Duur: 50 minuten 

1. Voorstelling Tumult 5 min 

2. Kennismaking 10 min 

3. Filmpjes Bataljong 

- Benjy wil dj worden 

- Sarah krijgt de brief die haar leven verandert 

10 min 

4. Kwisje over vluchtelingen 15 min 

5. Voorstelling kampen en cursus met filmpjes 8 min 

6. Afsluiter: flyer 2 min 

 

7.  MATERIAAL 
 

■ Beamer en laptop 
■ Powerpointpresentatie 
■ Flyers en affiches Tumult: zie bij ‘contact’ 
■ Materiaal kennismakingsmethodiek: zelf maken  
■ Materiaal talen-verdeeltechniek: zelf maken 
■ Balpennen 
■ Antwoordbladen voor de quiz 
■ Flap voor quiz-tussenstanden 

8. VERLOOP 

8.1 Voorstelling Tumult 

■ Tumult is een jeugdorganisatie. Een vrolijke bende jongeren dat samen veel vormingen en 
activiteiten opzetten. Bijvoorbeeld: 

■ Elk jaar trekken er 12 jongeren tussen de 16 en de 18 jaar naar het Zuiden om er 
vrijwilligerswerk te doen. Iedereen kan inschrijven.  

■ Tumult gaat langs op speelpleinen, bij de jeugddienst, bij chiro’s of scouts om vorming te geven, 
bijvoorbeeld over hoe je als leiding moet omgaan met moeilijk gedrag of agressie. 

■ Tijdens de paasvakantie organiseert Tumult cursussen, zo leiden ze animatoren op.  
■ Elk jaar werken enkele jongeren een grote campagne uit over een thema dat hen raakt. Dit 

jongerenproject heet Bataljong. 
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8.2 Kennismaking 

Elk van jullie krijgt een puzzelstuk. Je loopt rond, wanneer je iemand tegen komt, wissel je van 

puzzelstuk. Wanneer je een signaal hoort, dan is het de bedoeling dat jullie de andere helft van jullie 

puzzel vinden. Je staat dan per twee.  

Noot voor de leerkracht: de puzzelstukken maak je zelf met personages van vluchtelingen. Op de 

website van Vluchtelingenwerk Vlaanderen vind je veel inspiratie. Bijvoorbeeld de brochure Wat is een 

vluchteling?.  

Per twee zoek je een plekje in de klas en beantwoordt je de vragen die achteraan op de puzzel staan. 

Je krijgt hier even tijd voor, tot we weer gaan rondlopen en puzzelstukken wisselen tot we een signaal 

horen. We doen dit ongeveer 3 keer.  

Nadien mogen jullie vertellen welk antwoord van je medeleerling je opviel. 

Mogelijke vragen: 

■ Stel je kan niet meer in België wonen, je moet verhuizen, wat zou je het meeste missen? Wat 
zou je zeker niet missen? 

■ De oorlog breekt uit, je hebt slechts een half uurtje om je huis, je dorp, je stad, je land te 
verlaten. Wat neem je sowieso mee? Welke drie voorwerpen vind je het allerbelangrijkste en 
zou je zeker niet thuis laten? 

■ Stel je vlucht en komt aan in een heel nieuw land, wat zou je als allereerste doen? Wat wil je 
zeker onderzoeken, begrijpen, weten zijn, … 

■ Stel je voor België is niet langer een veilige plaats, je vlucht. Naar wat voor een land zou je 
willen en waarom? Wat spreekt je aan in dat land? Wat zou je belangrijk vinden dat er is in dat 
land? 

■ Stel dat je je klein broertje moet meenemen? Hij is nog erg zorg behoevend en stelt steeds 
vragen waarop je het antwoord zelf niet weet, wat zeg je hem? (naar waar gaan we? Is het nog 
lang? Waarom zijn mama en papa niet mee?..) 

■ Stel je bent in een vreemd land en hebt al 2 dagen niet meer gegeten? Zou je eten durven 
vragen aan mensen? Of zou je eten uit de vuilnisbak halen? 

■ Waar zou je slapen tijdens de vlucht? Je hebt enkel je rugzak met een dekentje en wat eten. 
■ Wie zou je vertrouwen tijdens je vlucht? En waarom? 
■ Kies je een onveilige route om te vluchten in een gammel bootje waar je 1800 euro voor moet 

betalen of ga je over land, verstopt in een vrachtwagen voor 3000 euro? 
■ Zou je vluchten naar een tentenkamp in een buurland in de hoop snel terug naar huis te kunnen 

keren of zou je vluchten naar een land in de hoop op een betere toekomst? 
■ Je woont in een land in oorlog, je wordt bedreigd met de dood. Vlucht je alleen of neem je jou 

familie mee met kleine broer en zus? 
■ Je vlucht samen met je vriend. Je bent halfweg jullie reis wanneer je vriend ziek wordt en niet 

verder kan. Wat doe je? Ga je alleen verder of blijf je bij hem? 
■ Op welk moment zou je beslissen om te vluchten? Wat moet er gebeuren voor je alles 

achterlaat? 
■ Je mag kiezen: je verandert van religie, je wordt gevangengenomen en gemarteld, je verkoopt 

je huis om een gewapende groepering om te kopen, je vlucht moederziel alleen. 
  

8.3 Filmpjes Bataljong 

Achtergrond 

Bataljong is een groep jongeren die kritisch nadenkt over een thema dat hen raakt. Ze willen een 

maatschappelijk debat aanwakkeren, en zorgen voor een bewustwording bij zichzelf en bij andere 

jongeren. Dat doen ze met een actie op het einde van het schooljaar. 

In 2013-2014 verdiepten 10 jongeren zich in asiel en migratie. Ze bezochten een kraakpand, volgden 

een rondleiding in asielcentrum Klein Kasteeltje en legden hun prangende vragen voor aan experts.  

http://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/WatIsEenVluchteling-bijlagen.pdf
http://www.vluchtelingenwerk.be/sites/default/files/WatIsEenVluchteling-bijlagen.pdf
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Als resultaat van het project maakten ze twee filmpjes, samen met jonge asielzoekers. Op Erfgoeddag 

confronteerden ze voorbijgangers met hun filmpjes in een zetelgesprek. 

Filmpje Benjy wil dj worden – Kijk op YouTube 

Benjy is 17 jaar en asielzoeker in België. Hij droomt ervan om dj te worden. Maar krijgt hij dezelfde 

kansen als Joren, kotstudent in Leuven?  

1. Wat zou je tegen Benjy willen zeggen? 

2. Het asielcentrum biedt Benjy een dak boven zijn hoofd, hij krijgt eten, gaat naar school,... Krijgt hij 

dezelfde kansen als Joren of niet? 

3. Benjy kwam op zijn twaalfde naar België. Pas op zijn achttiende komt hij te weten of hij mag 

blijven. Hoe zou jij reageren op die jeugd vol onzekerheid? 

Filmpje Sarah en de brief – Kijk op YouTube 

Sarah is 18 jaar en komt uit Syrië. Ze woont al 8 maanden in België. Vandaag krijgt ze de brief die haar 

leven zal veranderen. 

1. Sarah is al 8 maanden in België. Ze spreekt goed Nederlands, studeert en wilt werken. Toch is er 

een grote kans dat ze wordt uitgewezen. Heeft ze recht op een toekomst in België of niet? 

2. Wat zou je tegen Sarah willen zeggen? 

3. Hoe ziet de toekomst van Sarah eruit? 

Eventueel extra  

1. Moet iedereen dezelfde kansen krijgen? 

2. Wat zijn voor jou de voorwaarden om een jongere een verblijfsvergunning te geven? 

3. Wat heb jij gemeenschappelijk met het hoofdpersonage? 

4. Welke toekomst wil je voor je kinderen? 

8.4 Kwisje over vluchtelingen 

We verdelen de klas in groepen van maximaal 5 leerlingen. 

 

Dat doen we met dit verdeeltechniekje: Elke leerling krijgt een kaartje met daarop een taal (vb. Spaans, 

Chinees, Arabisch, Frans, Russisch, Zweeds). De leerlingen beginnen de taal te spreken en wandelen 

door de ruimte, zo ontdekken ze wie in hun ploeg zit. Het maakt niet uit of je de taal kent of niet, je kan 

ook gewoon klanken maken zoals je denkt dat die taal klinkt. 

 

De vier groepen gaan een beetje uit elkaar zitten, zodat ze ongestoord de kwis tot een goed einde 

kunnen brengen. Elke groep krijgt een antwoordblad en balpen. 

 

De quizmaster stelt een vraag, elke ploeg noteert het antwoord. Na drie vragen geeft de quizmaster de 

juiste antwoorden mee. De deelnemers kunnen hun score noteren op het antwoordblad, de quizmaster 

kan ook een stand bij houden op het bord. 

Quiz-vragen: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IG1E1OpyMAg
https://www.youtube.com/watch?v=LcaIq1ajhT0
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8.4.1 Intro-vragen 

1. Wat is de grootste groep buitenlanders in België? 

3. Hoeveel procent van de vluchtelingen zijn minderjarig en niet-begeleid?  

2. Uit welk land komen de meeste vluchtelingen die in België aankomen? 

 

8.4.2 Algemene begrippen rond vluchtelingen 

 

4. Wat is, volgens de conventie van Genève, de definitie van een vluchteling? 

5. Waar vraag je asiel aan, bij welke dienst? 

6. Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een beschermingsstatuut? 

8.4.3 Het leven van een vluchtelingen in België 

7. Waar verblijven asielzoekers tijdens hun procedure? 

8. Wie is Theo Francken ? 

9. Krijgt een asielzoeker geld of materiële steun tijdens zijn procedure? Van wie? 

 

Antwoorden: zie achteraan! 

De antwoorden op deze vragen dateren van december 2016. 

Het meest recente cijfermateriaal kan je telkens terugvinden op 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/default.aspx  

http://www.cgvs.be/nl/cijfers 

8.5 Voorstelling kampen en cursus 

Tumult organiseert tijdens de zomer 10 kampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

en kinderen en jongeren met een vluchtverhaal van 6 tot 15 jaar oud.  

We tonen nu een filmpje van een kamp in 2014 voor de jongste kinderen. 

Deze kampen worden begeleidt door animatoren. De helft van hen is ooit ook gevlucht naar België. 

Tijdens de paasvakantie hebben we drie cursussen: animator en hoofdanimator, waarvoor je een attest 

kunt behalen.  

Tumult organiseert ook gelijktijdig op dezelfde locatie een hulpanimatorcursus voor jongeren die nog 

niet lang in België zijn, de Nederlandse taal nog maar weinig spreken en helemaal geen idee hebben 

wat jeugdwerk inhoudt. Deze jongeren gaan in de zomer mee op kamp en stromen nadien door naar de 

animatorcursus en hoofdanimatorcursus.  

Jullie zijn allemaal welkom om ook bij Tumult je (hoofd)animatorcursus te volgen en zo te genieten van 

een culturele mix. 

In het volgende filmpje vertellen jongeren waarom iedereen met Tumult moet meegaan. 

8.6 Afsluiter: flyer en/of affiche 

Vraag ernaar bij Marieke: marieke@tumult.be of 015/43.56.96. 

 

 

 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Statistieken/Pages/default.aspx
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9. ANTWOORD QUIZVRAGEN 

9.1 Intro-vragen 

1. Wat is de grootste groep buitenlanders in België? 

Op 1 januari 2015 telde België 1.255.286  inwoners van ons land (11,2% van de bevolking) heeft 

een vreemde nationaliteit. 

1) Fransen: 159.352 (12,7%) 

2) Italianen: 156.977 (12,5%)  

3) Nederlanders: 149.199 (11,9%) 
4) Marokkanen: 82.009 (6,5%) 
5) Polen: 68.403 (5,4%) 

Vorig jaar nog was de groep Italianen net iets groter. Er zijn vele Italianen in België omwille van onze 

geschiedenis, waarbij we Italiaanse burgers naar België uitnodigden om in de mijnen te werken. Ook 

hierdoor kwamen heel wat Turkse en Marokkaanse jonge mannen naar België, die later via 

gezinshereniging hun familie naar België brachten.  

België besteedde in die tijd geen aandacht aan integratie, wat ze gingen ervan uit dat deze jonge 

mannen na verloop van tijd zouden terug keren naar hun geboorteland. Het tegendeel was echter waar.  

Het aandeel Marokkanen en Turken namen de laatste jaren sterk af. Dat heeft te maken met het feit dat 

een aanzienlijk deel van hen genaturaliseerd zijn (= ze kregen de Belgische nationaliteit). Ook in 2014 

kregen nog 2.408 Marokkanen de Belgische nationaliteit. 1 op de 8 Belgen die vorig jaar de Belgische 

nationaliteit kreeg, had eerder de Marokkaanse nationaliteit. Vroeger stonden Turkije, Congo en Italië 

ook nog bovenaan de lijst van de nieuwe Belgen. Tegenwoordig vormen Marokko, Italië, Roemenië, 

Polen en Congo de top 5. Turkije komt pas op de 7
de

 plaats, met slechts 691 naturalisaties.  

 

Het aandeel buitenlanders met Roemeense en Poolse nationaliteit die in België wonen groeit de laatste 

jaren sterk.  

De top 5 vormt de helft van de groep van de buitenlandse bevolking in België. De top wordt 

vervolledigd door (in volgorde) Roemenië, Spanje, Portugal, Duitsland en Turkije. De overige 

nationaliteiten zijn goed voor 31,4% van het totaal aantal buitenlandse bevolking. 

 

2. Hoeveel procent van de vluchtelingen zijn minderjarig en niet-begeleidt?  

In 2015 waren er 35.476 asielaanvragen in België. Vorig jaar waren dat er slecht 17.213. Een 

verdubbeling dus. Bij de minderjarigen is die stijging nog sterker. Van die 35.476 asielaanvragen 

kwamen er 3099 van minderjarigen, 8,7%. In 2014 waren dat er slechts 486. Nu zijn het er meer dan 6 

keer zoveel. Dit cijfer kan nog lichtjes wijzigen op basis van de resultaten van de botscan. 

Die hoge aantallen zijn nu terug aan het dalen door de gesloten grenzen, waardoor heel wat mensen 

niet meer in België geraken. 

De volgende statistiek toont de stijging en daling van de afgelopen jaren: 
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In de eerste helft van 2015 verklaarden 3919 jongeren bij het indienen van hun aanvraag dat ze 

minderjarig en niet-begeleid zijn. Dat betekent niet dat zij allen minderjarig zijn. In meer dan de helft van 

de asielaanvragen bestaat geen twijfel over de effectieve minderjarigheid. In de dossiers waarvoor wel 

twijfel bestond, doet de Dienst Voogdij een leeftijdsonderzoek. Bijna een vierde van hen bleek toch 

meerderjarig te zijn. De exacte cijfers zijn nog niet bekend, omdat nog niet alle leeftijdsonderzoeken 

afgesloten zijn. 

Wanneer er twijfel bestaat over de minderjarigheid, dan wordt een medisch onderzoek uitgevoerd. Dit 

bestaat uit een botscan van je kaak, sleutelbeen en pols; lichaamsgrote en gewicht. Het probleem met 

die onderzoeken, is dat deze gebaseerd zijn op onderzoek van westerse, blanke mensen. En dit 

onderzoek is ook niet 100% betrouwbaar, het resultaat bevindt zich in een interval van 2 jaar. Bij twijfel 

gaat beslist men in het voordeel van de minderjarige. Normaal behoort er ook een psycho-affectieve 

test uitgevoerd te worden door de Dienst Voogdij, maar dit gebeurt in praktijk nooit. 

 

3. Uit welk land komen de meeste asielzoekers die in België aankomen? 

De meeste asielaanvragen kwamen in 2016 van mensen uit Afghanistan (15%),  gevolgd door mensen 

uit Syrië (15%) en Irak (6%). 
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Bij de NBBM verschilt dit. Daar komen ongeveer de helft van alle jongeren uit Afghanistan. Uit Syrië, 

Somalië, Eritrea en Guinee komen ook heel wat jongeren. De jongeren uit Guinee zijn voornamelijk 

meisjes. Zij vluchten vaak omwille voor de vrees voor genitale verminking. 

 

Opmerking: In 2014 waren er wereldwijd 59,5 miljoen vluchtelingen. 86% van hen is vluchteling in eigen 

land (intern ontheemden). In Europa werden slechts 626.065 asielaanvragen geregistreerd, zo’n 10% 

van alle vluchtelingen. België heeft dus zeker niet te klagen. In een land als Libanon is 1/3 mensen 

vluchteling.  

De helft van alle vluchtelingen zijn Syrische, Afghaanse en Somalische vluchtelingen. 

9.2 Algemene begrippen rond vluchtelingen 

4. Wat is, volgens de conventie van Genève, de definitie van een vluchteling? 

Op 28 juli 1951 werd in Genève het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen 

ondertekend. Dit vormt de basis voor het erkennen van het vluchtelingenstatus. 

Een vluchteling wordt in de conventie gedefinieerd als volgt: 

“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.” 

Simpeler: een persoon met een persoonlijke vrees voor vervolging op basis van bepaalde criteria, in 

hoofde van die persoon,  tegenover zijn land van herkomst, waar hij geen bescherming kan krijgen, dat 

gegrond is. 

Een gegronde vrees kan zowel objectief (vb een schending van een mensenrecht) als subjectief 

(verbale dreigingen is voor de een bedreigender dan voor een ander persoon) zijn. 

Vervolging is niet limitatief. Het kan zowel geestelijk als lichamelijk zijn. Maar hij moet in de 

toekomst blijven bestaan. Belangrijk is dat er sprake is van een schending van de 

mensenrechten. Als er zicht is dat er bijvoorbeeld een democratie wordt neergezet, dan komt 

men niet in aanmerking voor dit statuut. En het gevaar moet bestaan over het ganse land 

waarin men zich bevindt.  

Redenen van vervolging zijn: 
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- Ras. Vb: soennieten, sjiieten 
- Godsdienst. Vb de christenen in Iran 
- Nationaliteit. Vb de Tsjetsjenen in Rusland  
- Politieke overtuiging. Vb verzet tegen het regime 
- Sociale groep. Vb: holibi’s, onbesneden meisjes, vakbondsmedewerkers, … Deze groep is 

vaak zeer ruim te nemen. 

Geen beschermking. Hieronder verstaat men: 

- Bescherming geboden door partijen of organisaties, inclusief internationale organisaties 
- Die de staat of een aanzienlijk deel van het grondgebied controleren 
- Indien ze bereid zijn, en in staat zijn om bescherming te bieden 
- En de bescherming doeltreffend en niet van tijdelijke aard is. 

Wanneer een asielzoeker niet beantwoord aan het statuut van vluchteling, kan hij misschien wel 

rekenen op subsidiaire bescherming. België geeft de voorkeur aan het vluchtelingenstatuut. Dit is niet 

in ieder land zo. Het vluchtelingenstatuut biedt meer bescherming dan subsidiaire bescherming. 

Subsidiaire bescherming werd pas in 2006 ingevoerd in België.  

 

Vluchtelingen die subsidiaire bescherming krijgen, worden vaak ook oorlogsvluchtelingen genoemd. Bij 

subsidiaire bescherming is er sprake van een reëel risico op ernstige schade. Daarvoor moeten er: 

'zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het 

geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert een reëel risico 

zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat 

risico, wil stellen'. Ernstige schade bestaat uit:  

a) doodstraf of executie 

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land 

van herkomst; of 

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in 

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

De eerste twee gevallen komen in praktijk veel minder voor. 

 

Conclusie: een vluchtelingenstatuut kan er komen bij een persoonlijke vrees. Subsidiaire bescherming 

ten gevolge van een algemene situatie met een (persoonlijk) risico. 

 

Vele Syrische vluchtelingen zou je op het eerste zicht kunnen beschouwen als oorlogsvluchtelingen. 

Omdat men voorkeur geeft aan de erkenning als vluchtelingen maken Syrische vluchtelingen hier ook 

kans op. Men beschouwt vele van hen als vluchteling op basis van vervolging door het behoren tot een 

sociale groep. De sociale groep is hier soms ook het wonen in een bepaald dorp die tegen het regime 

van Asad is.  

 

5. Waar vraag je asiel aan, bij welke dienst? 

Asiel vraag je aan bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Deze dienst bevindt zich in een van de 

WTC gebouwen bij Brussel Noord. DVZ is de dienst waar je op televisie rijen mensen ziet aanschuiven. 

DVZ registreert je asielaanvraag. Het interview en het onderzoek in het kader van je asielaanvraag 

gebeurt door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Die dienst neemt 

ook de beslissing of je hier al dan niet kunt blijven. 

6. Hoeveel procent van de asielzoekers krijgt een beschermingsstatuut? 
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In 2015 nam het commissariaat 13.369 beslissingen. Daarvan kregen er 60,8% een 

beschermingsstatuut. 50,5% kreeg de erkenning tot vluchteling, 10,2% kreeg subsidiaire bescherming. 

De meeste vluchtelingen uit Syrië, Eritrea, Congo en Iran krijgen een erkenning tot vluchteling.  

In 2014 kreeg slechts 46,8 % een beschermingsstatuut. De stijging in 2015 is te verklaren doordat er 

veel Syrische vluchtelingen waren die vaak een erkenning krijgen. 

 

 

9.3 Het leven van een vluchtelingen in België 

7. Waar verblijven asielzoekers tijdens hun procedure? 

Fedasil is de dienst die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Zij werken hiervoor 

samen met Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en OCMW’s.  

Fedasil en het Rode Kruis bieden grote, gemeenschappelijk opvangcentra. In die centra worden  

asielzoeker voor het eerst opgevangen. Na vier maanden mogen ze de overplaatsing vragen naar een 

individuele woning of een lokaal opvanginitiatief (LOI). Die eerste worden beheerd door 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen (franstalige tegenhanger CIRé). De LOI’s worden door de OCMW’s 

beheerd.  

Dan volgt de beslissing:  
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Wanneer een asielzoeker negatief krijgt, dan moet hij verhuizen naar een terugkeerplaats (gesloten 

centra) waar gewerkt wordt aan een traject voor vrijwillige terugkeer. Voor ouders met kinderen is er 

een aparte opvang voorzien, die niet gesloten is, in Holsbeek. 

Wanneer een asielzoeker een beschermingsstatus gekregen heeft, moeten ze binnen de twee 

maanden de opvangplaats verlaten. Het is voor hen helemaal niet gemakkelijk om een betaalbare en 

kwaliteitsvolle woning te vinden op zo’n korte tijd. 

8. Wie is Theo Francken? 

De federale overheid heeft een staatsecretaris voor asiel en migratie. Sinds de laatste verkiezingen 

is dit Theo Franken (NVA), voorheen was dat Maggie De Block (VLD), heel kort ervoor Melchior 

Wathelet (cdH) en nog daarvoor Annemie Turtelboom (VLD). Annemie Turtelboom was in 2008 de 

allereerste staatsecretaris voor asiel en migratie. 

Het beleid van Theo Franken zal hard zijn. In zijn beleidsnota staat veel meer geschreven over de 

terugkeer van asielzoekers dan opvang. Hij wil stevigere grenzen van Europa, maar zegt niets over 

mensenhandel en –smokkel die daardoor nog gevaarlijkere routes zoeken naar Europa en het leven 

van vele asielzoekers nog meer in gevaar brengt. Theo Franken zei bij zijn intentieverklaring dat hij 

illegale vluchtelingen sneller het land uit wil en daarom meer plaatsen wil in gesloten opvangcentra. 

Uitgewezen gezinnen met kinderen zou hij ook opnieuw in een gesloten centra willen. 

9. Krijgt een asielzoeker geld of materiële steun tijdens zijn procedure?  

Asielzoekers hebben tijdens hun asielprocedure recht op opvang en begeleiding (= materiële hulp). 

Die hulp bestaat uit huisvesting, voedsel, kleding, medische, juridische maatschappelijke en 

psychologische begeleiding en een dagvergoeding. 

Mag je werken tijdens je asielprocedure? Tijdens de eerste 6 maanden na je asielaanvraag mag je niet 

werken. Daarna mag je wel werken, wanneer het CGVS nog geen beslissing genomen heeft. 

 


