
Vreemdelingenrecht en 
vrijwilligerswerk door 

asielzoekers en vluchtelingen  



Verblijfsstatuten in België

• Beschermingsstatuten 
 Asiel, subsidiaire bescherming,  
 slachtoffer mensenhandel/smokkel, NBM 

• Immigratiestatuten 
   Toerist (kort verblijf), student, gezinshereniging, 
arbeidsmigratie, EU- onderdanen, Langdurig ingezetenen 

• Regularisatie 
 Tijdelijke regularisatiecampagnes 
 Regularisatie in de Vreemdelingenwet:  

• humanitair  
• medisch



Vrijwilligerswet

• Duidelijk kader voor vrijwilligerswerk 

• Vrijwilligerswerk = vrijgesteld van 
arbeidskaart 

• Vrijwilligerswerk =/= basis voor 
verblijfsrecht



• Wettig verblijfsdocument: 
• elektronische vreemdelingenkaarten 
• papieren (procedure)documenten 

• Recht op opvang: 
• Asielzoekers 
• Niet-begeleide minderjarigen 
• Verlengde opvang (bv. medische overmacht) 

Uitgesloten: gezinnen met minderjarige kinderen 
in   onwettig verblijf

Wie mag vrijwilligerswerk doen?



Papieren documenten

• bijlage 3  
• bijlage 19 
• bijlage 19ter 
• bijlage 26 
• bijlage 35 
• Attest van Immatriculatie 
• … 

  Geldigheidsduur verschilt





Elektronische vreemdelingenkaarten

•A  
•B, C, D  
•E, E+  
•F, F+  
•H kaart











Wie mag geen vrijwilligerswerk 
doen?

• Vreemdelingen zonder wettig verblijf die 
geen recht op materiële opvang hebben 

• Gezinnen met minderjarige kinderen 
zonder wettig verblijf, ondanks hun recht 
op materiële opvang



Asiel



Wat hebben onderstaande personen 
met elkaar gemeen?
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Asielprocedure: tweeledig

• Vluchtelingenstatus (VS) 

– Ras 
– Religie 
– Nationaliteit 
– Sociale groep 
– Politieke overtuiging 

Persoonlijke (vrees voor) 
vervolging en geen intern 
vestigingsalternatief

• Subsidiaire 
bescherming(SB) 

– Doodstraf 
– Foltering 
– Willekeurig geweld igv 

gewapend conflict 

 Risico op ernstige  
 schade, niet noodzakelijk  
 individuele vervolging



“politiek vluchteling???”



Verloop asielprocedure



Fase 1: Registratie (DVZ)





Attest van immatriculatie (AI)

OV nummer 



Asielzoeker

• Recht op opvang 
• Tewerkstelling: vanaf 4m 
procedure (sinds KB 29/10/2015) 

– Indien nog geen beslissing CGVS na 4m (vanaf 
bijlage 26) 

– Gedurende de rest van de asielprocedure (tot 
eindbeslissing RvV) 

– Met arbeidskaart C: aanvraag door AZ bij provinciale 
loket Dienst Economische Migratie



Vrijwilligerswerk en opvang

• Meldingsplicht bij Fedasil 
• Dagvergoeding blijft behouden



Vrijwilligerswerk en opvang

• Beperking of verbod vrijwilligerswerk en/of 
dagvergoeding 
– Activiteit is geen vrijwilligerswerk  
– Activiteit is door aard, duur of frequentie geen 

activiteit die gewoonlijk door vrijwilligers wordt 
uitgeoefend 

– De activiteit doet afbreuk aan de goede werking 
van de opvangstructuur of behoeften 
begeleiding 

– Er zijn elementen zijn die misbruik doen 
vermoeden



Fase 2: gegrondheidsonderzoek



Statuut
• Erkende vluchtelingen   
– Verblijf bepaalde duur voor 5 jaar (A kaart) 
– Na 5 jaar: verblijf onbepaalde duur (B kaart) 
– Vrijgesteld van arbeidskaart 

• Subsidiair beschermden 
– Verblijf bepaalde duur, 1 jaar, verlengbaar (A kaart) 
– Werken met arbeidskaart C  
– 5 jaar na aanvraag (vanaf bijlage 26) ! verblijf 

onbepaalde duur (B kaart) + vrijgesteld van 
arbeidskaart



Fase 3: Beroepsprocedure RvV





Asielaanvragen



Herkomstlanden



Beslissingen



Beschermingsgraad



Contact
• www.vreemdelingenrecht.be 
• Juridische helpdesk: 
– Centraal (Kruispunt Migratie-Integratie) 

• 02 205 00 55  
• maandag 9u-12u30, woensdag 13u30-17u, vrijdag 

9u-12u30  
– Brussel + rand-Mechelen-Leuven (Foyer) 

• 02 414 04 53   
– Oost- en West-Vlaanderen (ODiCe) 

• 09 267 66 45 of 47   
– Limburg + Kempen en Hageland (PRIC) 

• 011 3057 13 of 14 32

http://www.vreemdelingenrecht.be/

