
 

 

Instructies van Fedasil van 23 oktober 2015: hulp bij vervroegd vertrek 

 

1. Welke categorieën van personen kunnen genieten van deze tijdelijk 

maatregel van Fedasil? 

De instructie van Fedasil betreft: 

− elke bewoner van een collectief opvangcentrum. Het betreft dus niet de 

bewoners in individuele opvang.  

− aan wie een beslissing tot toekenning van het statuut van vluchteling of een 

beslissing tot subsidiaire bescherming werd betekend  

− en die een familiaal netwerk of voldoende kennissen in België hebben om 

hen te huisvesten, een logement te helpen vinden, hen te helpen de nodige 

stappen te ondernemen, … 

 

Deze instructie is niet van toepassing op niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen. 

 

2. Wat zijn de voorwaarden om een beroep te doen op deze tijdelijke 

maatregel? 

De betrokkene: 

− heeft een beslissing tot toekenning van het vluchtelingenstatuut of het statuut 

van subsidiaire bescherming betekend gekregen. 

− wordt opgevangen in een federaal collectief centrum of in een collectief 

centrum beheerd door één van de partners van Fedasil. 

− kiest ervoor om vrijwillig afstand te doen van de opvang in het 

opvangcentrum tijdens de periode van transitie, gewoonlijk 2 maanden. 

− verlaat het opvangcentrum binnen een termijn van 3 werkdagen volgend op 

de overhandiging van de maaltijdcheques. 

 

3. Van welke hulp kan de betrokkene genieten vanwege Fedasil? 
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  2. 

a. Maaltijdcheques 

De bewoner die afstand doet van zijn opvang in het centrum tijdens de transitie (die 

ter herinnering gewoonlijk 2 maanden duurt), zal kunnen genieten van 

maaltijdcheques. Deze maaltijdcheques worden maandelijks toegekend en dit door 

het laatste opvangcentrum waar de betrokkene verbleef. 

Het maandelijks bedrag bedraagt 280€ per volwassene en 120€ per minderjarig 

kind. De maaltijdcheques voor de eerste maand wordt toegekend op het moment 

van het vertrek van de bewoner. Eén maand na het vertrek, kan het gezinshoofd de 

maaltijdcheques voor de tweede maand bij het opvangcentrum gaan halen. Indien 

nodig kan het opvangcentrum een vervoersbewijs betalen aan het gezinshoofd om 

de maaltijdcheques voor de tweede maand af te halen.  

 

b. Medische begeleiding 

Gedurende de overgangsperiode (zijnde 2 maanden) waarin de betrokkene hulp bij 

vertrek geniet, wordt de medische begeleiding voorzien door de opvangstructuur 

overeenkomstig de instructies van Fedasil. 

 

 

4. Van welke hulp kan de betrokkene genieten vanwege het OCMW 

a. Financiële steun 

Wat de erkende vluchtelingen betreft: de betrokkene kan rechten openen op 

maatschappelijke integratie vanaf het verlaten van de opvangstructuur, de periode 

van transitie inbegrepen. Wat de personen aan wie het subsidiair 

beschermingsstatuut werd toegekend betreft: de betrokkene kan rechten 

openen op maatschappelijke dienstverlening vanaf het verlaten van het 

opvangstructuur, de periode van transitie inbegrepen  

In het kader van het sociaal onderzoek uitgevoerd door het OCMW, betreffen de 

maaltijdcheques die door de opvangcentra worden verstrekt gedurende de periode 

van transitie waarin de betrokkene hulp bij vertrek geniet, een niet-regelmatige gift 

in het kader van de berekening van de bestaansmiddelen.  

De kosten voor maatschappelijke integratie en voor aanvullende maatschappelijke 

dienstverlening worden door de Belgische Staat terugbetaald binnen de grenzen 

bepaald bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie en bij de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de 

steun verleend door de OCMW’s en diens uitvoeringsbesluiten en dit voor zover 



  3. 

een voorafgaand sociaal onderzoek het bestaan en de omvang van de 

behoeftigheid heeft kunnen vaststellen. 

Het OCMW maakt de betrokkene lid van een ziekenfonds naar keuze en bij gebrek 

aan een dergelijke keuze, bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 

aansluiten cf. art. 60 §5 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn (zie artikel hierover in de echo van 

05/06/2015 op http://www.mi-is.be/be-nl/studies-publicaties-en-

statistieken/nieuwsbrief-e-cho). 

 

b. Medische begeleiding 

Gedurende de overgangsperiode (zijnde 2 maanden) waarin de betrokkene hulp bij 

vertrek geniet, wordt de medische begeleiding voorzien door de opvangstructuur 

overeenkomstig de instructies van Fedasil. 
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