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Wat? 

De lokale opvanginitiatieven (LOI's) zijn 

opvanginitiatieven voor asielzoekers. Ze worden 

beheerd door het OCMW. Asielzoekers krijgen er 

materiële hulp zolang hun asielprocedure loopt. 

Procedure 

Iedere ‘vreemdeling’ die in België aankomt, kan 

internationale bescherming aanvragen. Niet 

iedereen krijgt dit statuut. Verzoekers om 

internationale bescherming oftewel asielzoekers 

krijgen tijdens de procedure materiële hulp. Als 

ze het statuut krijgen, hebben ze recht op 

financiële hulp. 

Aan het einde van de procedure krijgt de 

asielzoeker bescherming, via het statuut van 

erkend vluchteling of dat van subsidiaire 

beschermde, of is hij uitgeprocedeerd. Wanneer 

het verzoek definitief verworpen werd, krijgt de 

uitgewezen verzoeker het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Indien ze dat bevel 

negeren, verblijven ze illegaal in België. Ze mogen 

dan niet werken en ontvangen geen materiële of 

financiële steun. Deze ‘illegalen’ hebben enkel 

recht op dringende medische hulp. Gezinnen met 

minderjarige kinderen hebben ook recht op 

opvang in een terugkeerwoning. 

Meer weten over de procedure 

verzoek internationale bescherming? 

 

Onderdak 

Het LOI biedt de asielzoeker onderdak aan in een 

gemeubelde woongelegenheid met de nodige 

faciliteiten, zodat zij zelf kunnen instaan voor hun 

dagdagelijkse basisbehoeften. Zij ontvangen 

leefgeld en voorzien zelf in voedsel, kledij, 

hygiëne en medische hulpverlening.   

 

 

 

Federaal versus lokaal 

De asielzoekers die in een LOI worden 

opgevangen hebben meer onafhankelijkheid en 

autonomie dan bewoners in de collectieve 

opvangstructuren georganiseerd door Fedasil. Ze 

staan bijvoorbeeld zelf in voor hun inkopen, ze 

koken zelf, verplaatsen zich vrij en kunnen 

vrienden en familie ontvangen.  

De asielzoekers die in een individuele woning 

verblijven, krijgen materiële hulp die 

vergelijkbaar is met de hulp in de collectieve 

centra. Het OCMW voorziet begeleiding, die 

bestaat uit een opvolging van de asielprocedure, 

een medische en psychosociale opvolging, 

voorbereiding op de integratie of terugkeer en 

doorverwijzing inzake onderwijs en opleidingen 

voor volwassenen. 

 

 

Voorwaarden 

Het wettelijk kader voor de opvang is bepaald 

door artikel 64 van de wet op de opvang van 

asielzoekers en van bepaalde andere categorieën 

van vreemdelingen van 12 januari 2007. Hierin is 

bepaald  dat OCMW's opvangstructuren kunnen 

organiseren door middel van een conventie met 

Fedasil. 

 

https://5079.f2w.fedict.be/sites/default/files/brochures/procedure_vib_verzoekinternationalebescherming_2018.pdf
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