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Huishoudelijk reglement voor de opvangstructuren 

 

Welkom in onze opvangstructuur! 
 
 
In dit huishoudelijk reglement (HHR) geven wij je uitleg over je rechten en plichten en de te 
respecteren regels gedurende je verblijf in de opvangstructuur. Het is zeer belangrijk dat je dit 
reglement goed begrijpt. 
 
De volgende dienstverlening is beschikbaar in de opvangstructuur:  
 

 huisvesting 

 toegang tot sanitaire voorzieningen 

 terbeschikkingstelling van kleding 

 zakgeld 

 individuele sociale begeleiding en toegang tot juridische hulp 

 medische en psychologische begeleiding 
 
Het HHR bevat een geheel van regels betreffende het samenleven en de organisatie van de 
opvangstructuur om het verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen voor de bewoners en het 
personeel. 
 
Deze regels betreffen het volgende: 
 

 het respect voor de privacy 

 de orde en rust in de opvangstructuur 

 de veiligheid van bewoners en personeelsleden 

 de hygiëne en netheid van de kamers 

 de regeling voor aanwezigheid en afwezigheid 

 het maken van afspraken 

 het systeem van waarborg 

 de kamercontrole 

 de algemene informatieverplichting van elke bewoner ten aanzien van Fedasil 
 
De structuur is een open opvangstructuur. Dit betekent dat je niet verplicht bent om er te verblijven. 
Als je ervoor kiest om de opvangstructuur te verlaten, dan behoud je enkel het recht op medische 
begeleiding door Fedasil. Je keuze om al dan niet in de opvangstructuur te verblijven heeft geen 
effect op de behandeling van je verzoek om internationale bescherming. 
 
Indien je vragen hebt met betrekking tot dit huishoudelijk reglement of met betrekking tot de 
rechten die je geniet tijdens je verblijf in de opvangstructuur, kan je steeds terecht bij je 
maatschappelijk werker of  de in de structuur beschikbare informatiebrochures consulteren.  
 
De directie en de personeelsleden wensen je een aangenaam verblijf. 
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Ik ondergetekende, …………………………………………………………………………... 
bevestig kennis te hebben genomen en een kopie te hebben ontvangen van dit huishoudelijk 
reglement, dat werd toegelicht in een taal die ik begrijp. 
 
 
 
Naam + Voornaam 
 
OV nr.: 
 
Datum: 
 
Handtekening: 
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1. ONZE DIENSTVERLENING 
 
1.1 Basisdienstverlening 

 
De opvangstructuur biedt je, afhankelijk van zijn organisatie, de volgende dienstverlening: 

 

 huisvesting met toegang tot sanitaire voorzieningen 

 de mogelijkheid om kledij te wassen en noodzakelijke kleding (tweedehands) te ontvangen 

 maaltijden of maaltijdcheques of de mogelijkheid om zelf voeding aan te schaffen 

 
1.2 Individuele begeleiding 
 

Alle medewerkers van de opvangstructuur zijn onderworpen aan een deontologische code die 
waarden zoals het respect, de klantgerichtheid, de onpartijdigheid en de discretie onderschrijft.  

 
Tijdens je verblijf heb je een maatschappelijk werker als referentiepersoon. Deze zal je 
gedurende je verblijf individueel begeleiden, je informeren over jouw rechten en je kunnen 
doorverwijzen naar andere diensten indien nodig. 
 
Deze persoon zal een individueel dossier aanleggen waarin alle belangrijke zaken voor je 
begeleiding in de opvangstructuur bijgehouden worden.  
 
Ook andere medewerkers uit onze opvangstructuur kunnen hieraan bijdragen. Je hebt altijd 
recht op inzage in jouw dossier. Indien je verhuist naar een andere opvangstructuur zal dit 
dossier worden overgedragen aan de nieuwe opvangstructuur. 
 
De individuele begeleiding die je van ons kan verwachten is de volgende: 

 

 Begeleiding in de opvang: je maatschappelijk werker bespreekt en evalueert samen met je je 
specifieke opvangbehoeften 

 Maatschappelijke begeleiding: wij bieden ondersteuning en advies over het maatschappelijk 
leven buiten de opvangstructuur en helpen je bijvoorbeeld bij het inschrijven van kinderen in 
een school. 

 Begeleiding in de asielprocedure: de opvangstructuur zal ervoor zorgen dat je goed 
geïnformeerd bent over het verloop van de procedure. Wij zullen je ook ondersteunen bij het 
vinden van gratis juridische bijstand (advocaat) vanaf het begin van je procedure. 

 Opleidingen: Onder bepaalde voorwaarden en op basis van de beschikbare plaatsen heb je 
recht op deelname aan activiteiten. Je maatschappelijk werker zal je hierover verder 
informeren. 

 
1.3 Medische en psychologische begeleiding  
 

In geval van medische klachten heb je toegang tot medische begeleiding.  
 
Indien binnen de opvangstructuur een medische dienst bestaat, dien je je te richten tot deze 
interne medische dienst, die, indien nodig, een externe medische raadpleging zal regelen. Bij 
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gebrek aan een medische dienst, zal je maatschappelijk werker je de modaliteiten om een arts te 
raadplegen verduidelijken.  

 
Wij willen er je aandacht op vestigen dat wanneer je ervoor kiest om beroep te doen op een 
andere arts dan die door de opvangstructuur is aangeduid of indien je je uit eigen beweging 
aanmeldt bij een arts of ziekenhuis, je de kosten hiervan zelf zal moeten betalen. 

 
Wanneer je nood hebt aan psychologische begeleiding zal de opvangstructuur je naar 
gespecialiseerde psychologische hulp doorverwijzen, binnen of buiten de opvangstructuur. 

 
 
1.4 Zakgeld 
 

Je hebt recht op een wekelijks vast bedrag aan zakgeld. De hoogte van dit bedrag is wettelijk 
bepaald.  
 
In bepaalde collectieve opvangstructuren bestaat de mogelijkheid om dit bedrag aan te vullen 
door het uitvoeren van bepaalde taken ten voordele van de opvangstructuur, de zogenaamde 
gemeenschapsdiensten. Elke opvangstructuur bepaalt zelf de wijze van organisatie en het bedrag 
van de uitvoering van deze taken.  
 
 

2. ONZE REGELS INZAKE HET SAMENLEVEN 
 
2.1 Privacy en rust 
 

- Je hebt recht op de eerbiediging van je privéleven en dient eveneens het privéleven van 
andere bewoners te respecteren. Dit betekent dat je niet ongevraagd binnengaat in de 
kamers van andere bewoners en dat je de nachtrust in de opvangstructuur dient te 
respecteren.  

- Je nodigt geen minderjarigen uit op je kamer, behalve na toestemming van de ouders of de 
begeleider, indien de minderjarige niet begeleid is. 

- Je draagt bij tot een rustige sfeer in de opvangstructuur. 

- Je respecteert de bezoekersregeling en ziet erop toe dat externe personen die je bezoeken 
deze ook respecteren. De bezoekersregeling heeft als doel de privacy van jou en je 
medebewoners te verzekeren.  

- Je respecteert de persoonlijke bezittingen van andere bewoners en de goederen van de 
opvangstructuur. De opvangstructuur is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of 
verlies van je persoonlijke bezittingen. In het geval je schade veroorzaakt aan goederen van 
anderen of van de opvangstructuur, kan je verzocht worden deze te vergoeden 

-  Je vraagt voorafgaandelijk goedkeuring aan de directie van de opvangstructuur voor het 
organiseren van evenementen, in het bijzonder wanneer die de rust in de opvangstructuur 
kunnen verstoren. 

- Je respecteert de instructies die je worden gegeven door de medewerkers van de 
opvangstructuur. 

- Je respecteert dat bepaalde delen van de opvangstructuur een beperkte toegang hebben.  

 

6/26



 

5/ 23 
 

 
2.2 Veiligheid 
 

- Je respecteert de geldende regels inzake preventie en brandveiligheid en je zal het materieel 
voor branddetectie en brandbestrijding niet beschadigen.  

- Vernieling en vandalisme van de opvangstructuur zijn volstrekt verboden. 

- Het is verboden om te koken in de opvangstructuur tenzij in de ruimtes die de 
opvangstructuur hiertoe eventueel heeft aangeduid. 

- Er geldt een algemeen rookverbod in de opvangstructuur. 

- Handel, bezit en gebruik van alcohol of drugs in de opvangstructuur zijn verboden. Elk gedrag 
verbonden aan dronkenschap en het gebruik van illegale middelen in de opvangstructuur is 
verboden. 

- Het bezit van gevaarlijke voorwerpen waarmee je anderen in gevaar kan brengen of 
waarmee je schade kan aanrichten aan de lokalen is verboden.  

- De voorwerpen verboden door dit reglement kunnen in beslag worden genomen.  

- Verbale of fysieke intimidatie, seksueel en gender gerelateerd geweld, agressie of fysieke 
geweldpleging zijn verboden, alsook elk racistisch of discriminerend gedrag of taalgebruik ten 
opzichte van individuen of groepen.  

 
2.3 Hygiëne 
 

- Je bent verantwoordelijk voor het goede onderhoud en de netheid van je kamer of woning. 

- Je dient de gemeenschappelijke ruimtes te respecteren en deze net te houden.  

- Het is niet toegestaan om dieren te houden. 

 
 

3. ONZE REGELS VAN ORGANISATIE VAN DE OPVANGSTRUCTUUR 
 
 
3.1 Informatieverplichting 
 
Omwille van de goede opvolging van jouw recht op opvang heb je een informatieverplichting ten 
opzichte van de opvangstructuur. Dit betekent dat je jouw maatschappelijk werker tijdig op de 
hoogte brengt van alle nuttige informatie betreffende je asielprocedure en van elk ander element 
dat invloed kan hebben op je recht op opvang. (vb. schrijven ontvangen van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, beslissing van het CGVS of de RVV, …).  
 
Ook het uitoefenen van vrijwilligerswerk of een arbeidsovereenkomst moet je melden aan je 
maatschappelijk werker. 
 
3.2  Financiële bijdrage in de opvang 
 
Wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt en betaald werk verricht buiten de opvangstructuur 
breng je de opvangstructuur onmiddellijk op de hoogte over de modaliteiten hiervan. Naargelang de 
hoogte van je inkomen zal je een bijdrage moeten betalen in de kosten van je opvang volgens de 
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voorziene modaliteiten. Onder bepaalde voorwaarden en indien je inkomen stabiel is en een bepaald 
bedrag overschrijdt, wordt de opvang stopgezet. 
 
3.3  Afspraken maken en nakomen 
 
Als je zonder de expliciete voorafgaande toestemming van je opvangstructuur beroep doet op een 
externe dienst of dienstverlener, zijn de eventuele kosten hiervan voor jouw rekening. 
 
Als de opvangstructuur voor je een afspraak maakt bij een externe dienstverlener (opleiding, arts, 
ziekenhuis, etc.) ben je verplicht om deze afspraak correct en op tijd na te komen. 
 
Het is mogelijk dat je aanwezigheid bij bepaalde evenementen (bv. vergadering of opleiding) 
verplicht is. In dat geval zal je op voorhand worden geïnformeerd over de praktische organisatie (uur, 
eventueel transportmiddel) en respecteer je deze. 
 
De vervoersbewijzen die je worden gegeven voor verplaatsingen in het kader van je procedure, een 
medische raadpleging, een consultatie bij een advocaat etc. worden uitsluitend gebruikt voor deze 
doeleinden.  
 
3.4  Uitoefening van het ouderlijk gezag 
 
Als ouder(s) ben je verantwoordelijk voor het toezicht, de opvoeding en de schoolplicht van de 
minderjarige kind(eren) in je gezin. De opvangstructuur kan jou hierin ondersteunen indien je dit 
wenst. 
 
3.5  Aanwezigheid in de opvangstructuur 
 
Om je opvangplaats te behouden dien je regelmatig aanwezig te zijn in de opvangstructuur. 
 
Bij elke afwezigheid gedurende de nacht informeer je de opvangstructuur en laat je jouw 
contactgegevens achter. Na drie nachten afwezigheid zonder voorafgaande verwittiging kan je 
worden uitgeschreven en kan je bijgevolg je opvangplaats in de structuur verliezen. 
 
Je mag nooit meer dan 10 nachten per periode van 30 dagen afwezig zijn. Je kan worden 
uitgeschreven indien je langer afwezig bent. 
 
Om opnieuw een opvangplaats te vragen, moet je je aanbieden bij de Dienst Dispatching van Fedasil 
waar je, indien je nog recht hebt op opvang, een opvangplaats zal worden toegewezen. 
 
3.6  Waarborgsysteem 
 
Het is mogelijk dat de opvangstructuur je om een waarborg vraagt bij het ter beschikking stellen van 
materiaal. Deze waarborg wordt teruggegeven bij je vertrek uit de opvangstructuur of bij teruggave 
van het ontleend materiaal in oorspronkelijke staat. 
 
3.7   Controle van kamer / huisvesting en private kastruimte 
 
Naast vaststellingen die gebeuren tijdens rondes in de structuur kunnen regelmatige controles van 
de kamers plaatsvinden om de naleving van de verschillende regels met betrekking tot de veiligheid, 
brandpreventie, hygiëne en de naleving van dit reglement in de kamers te garanderen.  
 

8/26



 

7/ 23 
 

De regelmatige controle mag twee keer per maand gebeuren en dit enkel tussen 9u00 en 17u00. 
Enkel in geval van specifieke eisen van preventie inzake veiligheid, brandbestrijding, hygiëne of 
ernstige tekortkomingen op het huishoudelijk reglement kan de kamer vaker en buiten deze uren 
worden gecontroleerd. 
 
Tijdens de controle wordt de hele kamer gecontroleerd. Je kan hierbij aanwezig zijn. Bij een 
vermoeden van inbreuk op het huishoudelijk reglement, kan de kast geopend worden en de inhoud 
gecontroleerd worden.  
 
Indien bij het uitvoeren van een controle, voorwerpen worden ontdekt die verboden zijn in België, 
zullen deze in beslag worden genomen.  
 
Indien een voorwerp dat tijdens de controle in beslag werd genomen, een gevaarlijk voorwerp lijkt te 
zijn voor de fysieke integriteit van de bewoners en het personeel, dan wordt het desgevallend 
overgemaakt aan de bevoegde diensten. 
 
Indien het voorwerp in beslag werd genomen om redenen van hygiëne, veiligheid, of 
brandbestrijding, wordt het teruggegeven aan de bewoner bij vertrek uit de opvangstructuur. 
 
Indien het voorwerp in beslag werd genomen of elk ander voorwerp dat eigendom is van de bewoner 
en dat niet werd meegenomen bij vertrek uit de opvangstructuur, dan verkrijgt deze laatste de vrije 
beschikking binnen de 10 dagen die volgen op zijn vertrek. 
 
 
4. SANCTIES EN ORDEMAATREGELEN 
 
4.1 Sancties 
 
Als je een inbreuk pleegt op de regels of afspraken kan een sanctie worden opgelegd. Daden 
gepleegd buiten de opvangstructuur kunnen eveneens sancties met zich meebrengen wanneer deze 
een belangrijke impact hebben op de opvangstructuur.  
 
Er zal steeds rekening gehouden worden met de aard en de ernst van de inbreuk en met de concrete 
omstandigheden waarin de inbreuk gepleegd werd. Je kunt voorafgaand aan het nemen van een 
sanctie die op je betrekking heeft, gehoord worden en je kan je tijdens dit onderhoud door een 
persoon naar keuze laten begeleiden. 
De sanctie wordt je steeds schriftelijk overhandigd. 
 
De volgende sancties zijn mogelijk: 
 
1) een formele waarschuwing met vermelding in je individueel dossier. 
2) een tijdelijke uitsluiting van deelname aan de activiteiten die binnen de opvangstructuur worden 

georganiseerd. 
3) een tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid om gemeenschapsdiensten uit te voeren tegen een 

vergoeding. 
4) de beperking van de toegang tot bepaalde diensten. 
5) de verplichting bepaalde taken van algemeen belang uit te voeren. 
6) de gedeeltelijke of volledige opheffing of vermindering van het zakgeld met een maximum 

termijn van vier weken. 
7) de overplaatsing naar een andere opvangstructuur. 
8) de tijdelijke uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangstructuur. 
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9) de definitieve uitsluiting van het recht op de materiële hulp in een opvangstructuur. 
 
De sancties zijn allen onmiddellijk uitvoerbaar. De uitsluitingssancties dienen bevestigd te worden 
door een beslissing van de Directeur-generaal van Fedasil, binnen de drie werkdagen volgend op de 
dag waarop de sanctie getroffen werd. De datum waarop deze beslissing bij de Dienst Dispatching 
kan worden opgehaald wordt vermeld op de sanctie, die je werd overhandigd door de 
opvangstructuur 
 
Voor uitleg over de toepasselijke sancties kan je steeds terecht bij je maatschappelijk werker. 
 
4.2 Ordemaatregelen 
  
Om de orde, de veiligheid en de rust in de opvangstructuur te waarborgen kan een ordemaatregel 
worden genomen. Je kan voorafgaand aan het nemen van een ordemaatregel die op je betrekking 
heeft, gehoord worden en je tijdens dit onderhoud door een persoon naar keuze laten begeleiden.  
 
Ordemaatregelen worden schriftelijk overhandigd of geafficheerd in de structuur indien zij van 
algemeen belang zijn. 
 
 
5. KLACHTEN EN BEROEP 
 
Indien je meer informatie wenst met betrekking tot de hieronder beschreven procedures, kan je je 
steeds richten tot het personeel van de opvangstructuur.  
 
5.1 Indienen van een klacht 
 
Wanneer je ontevreden bent over de algemene levensomstandigheden in de opvangstructuur of 
over de toepassing van het huishoudelijk reglement dan kan je klacht neerleggen.  
 
Je richt je klacht schriftelijk of mondeling aan de directeur of de verantwoordelijke van de 
opvangstructuur, die je klacht binnen een termijn van maximaal 7 dagen zal behandelen. De klacht 
kan worden ingediend in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 
 
Als je geen antwoord ontvangt binnen de 7 dagen kan je de klacht schriftelijk indienen bij de 
Directeur-generaal van het Agentschap of de persoon aan wie deze bevoegdheid gedelegeerd werd 
(zie punt 6.16).  
 
5.2 Beroep tegen opgelegde sanctie 
 
Als je niet akkoord gaat met een opgelegde sanctie besproken onder punten 4), 5), 6) of 7), dan kan 
je hiertegen schriftelijk een beroep tot herziening indienen bij het bijzonder comité sociale dienst 
(BCSD).   
 
Dit beroep wordt opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels en moet per post worden 
opgestuurd binnen de 5 werkdagen nadat de sanctie of ordemaatregel schriftelijk aan je werd 
overhandigd. 
 
Je bezorgt onmiddellijk een kopie van dit beroep aan de opvangstructuur. Een beslissing wordt je 
binnen de 30 dagen betekend. Zolang de directeur-generaal, de persoon aangewezen in punt 6.16 of 
het BCSD de sanctie niet wijzigt blijft de sanctie voorlopig bestaan. 
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5.3 Beroep tegen beslissingen inzake medische bijstand 
 
Als je niet akkoord gaat met een beslissing met betrekking tot de medische bijstand dan kan je 
schriftelijk een beroep indienen bij de Directeur-generaal van het Agentschap, de persoon 
aangewezen in punt 6.16 of, indien je in een LOI verblijft, bij het BCSD. 
 
Dit beroep wordt opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels en moet per post worden 
opgestuurd binnen de 5 werkdagen na de consultatie waarop de beslissing aan je werd meegedeeld. 
 
Je bezorgt onmiddellijk een kopie van dit beroep aan de opvangstructuur. Een beslissing wordt je 
binnen de 30 dagen betekend. 
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6. WERKINGSREGELS SPECIFIEK VOOR DE OPVANGSTRUCTUUR TE BERLAAR 
 
 

In individuele situaties kan er van de regels vermeld in dit huishoudelijk reglement afgeweken 
worden. Indien je een afwijking wenst, neemt je daartoe steeds voorafgaandelijk contact op met je 
maatschappelijk werker. 

 
6. 1. Dagvergoeding 
 

Elke  week op maandag wordt je leefgeld voor diezelfde  week op je rekening 
gestort. Er wordt voor je door het OCMW een rekening bij Belfius Bank geopend 
waar je zakgeld op gestort wordt. Je krijgt een leefgeld voor persoonlijke 
uitgaven.  
 
 

Wat moet je onder andere met het leefgeld betalen? 
- voeding en drank; 
- producten voor de persoonlijke hygiëne zoals shampoo, douchegel, tandpasta, toiletpapier, 

scheergerief, …. ; 
- andere persoonlijke uitgaven, zoals sigaretten, gsm. 

 
Wat moet je niet met het leefgeld betalen? 

- Schoolkosten; 
- Trein, bus en tramtickets voor afspraken in functie van je procedure betreffende het verzoek 

om internationale bescherming bij de DVZ, het CGVS of de RVV .  
- Een jaarabonnement van De Lijn wordt ten laste genomen door de opvangstructuur.  
 

Kledij 

Er wordt een spaarrekening geopend waarop maandelijks een bedrag 

gestort wordt door de maatschappelijk werker  voor kledij. Indien je budget 

nodig hebt voor de aankoop van kledij, vraag je dit aan je maatschappelijk 

werker die het bedrag zal doorstorten naar je afnamerekening van Belfius. 

Nadien breng je het kasticket binnen. 

 

! Let op: indien je een maand geen kledinggeld hebt gevraagd, spaar je voor 

een grotere aankoop en kan je met andere woorden meer uitgeven in een andere maand! 

 

Je kan geen extra budget vragen voor kledij. Indien het budget op is, moet je wachten tot de 

volgende maand. 

Schoolkosten 

Schoolrekeningen van kinderen zoals zwemgeld, schoolreis, bos- en zeeklassen, 

schooluitstappen worden door het OCMW betaald. 

 

Indien je kind nog niet in het bezit is van een boekentas, schoolmateriaal en 

brooddoos neemt het OCMW dit ten laste. Dit geldt ook voor turn- en 

zwemuitrusting. 
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Je eigen schoolrekeningen als volwassene zoals inschrijvingsgeld en de aankoop van boeken worden 

betaald door het OCMW. 

 

Vrijetijdsbesteding 

Er wordt jaarlijks een bedrag voorzien voor vrijetijdsbesteding. Dit bedrag kan besteed worden aan: 

 Iedereen verdient vakantie 

 Inschrijvingsgeld sportverenigingen, muziekschool,.. 

 Aankoop sportuitrusting, materiaal,… 

 Kinderopvang 

 

Netabonnement De Lijn en treintickets 

Je krijgt een netabonnement van De Lijn waarmee je gratis kan reizen met de bus. Een maand 

voordat je abonnement vervalt, dien je dit te melden aan de maatschappelijk werker zodat een 

nieuw busabonnement aangevraagd kan worden. 

 

 Je vervoerskosten in het kader van je asielprocedure en in het kader van sommige medische 

behandelingen worden door het OCMW betaald, voor zover je deze verplaatsingen niet met de bus 

kan doen. Andere vervoerskosten worden nooit vergoed.  

 
Pasfoto’s 

De kostprijs van pasfoto’s wordt betaald door het OCMW bij afgifte van het betaalbewijs van de 

foto’s. 

 
 
6.2. Medische kosten 
 
Je hebt recht op medische begeleiding. In een LOI is er geen interne medische dienst. Bij aankomst 
krijg je een vaste huisarts en apotheker toegewezen. Je maatschappelijk werker geeft je de nodige 
informatie (contactgegevens, spreekuur, hoe een afspraak maken, openingsuren, wegbeschrijving 
enz.). 
 
Je huisarts en apotheker zijn op de hoogte van de werkwijze. Indien je een andere huisarts of 
apotheek wilt kiezen, bespreek je dat eerst met je maatschappelijk werker om problemen met de 
betaling van de kosten te voorkomen.  
 
Indien je buiten de werkuren van de praktijk van je huisarts of je apotheker dringend nood hebt aan 
een arts of apotheker, kan je beroep doen op de huisarts van wacht en/of de apotheek van wacht. 
Informatie over de wachtdienst van de huisartsen en apothekers is beschikbaar in de woning en/of 
wordt je meegedeeld door je maatschappelijk werker. 
 
Als je een specialist (oogarts, tandarts, kinderarts, kinesist, gynaecoloog, enz.) wil raadplegen of als je 
naar een ziekenhuis moet gaan, neem je eerst contact op met je maatschappelijk werker die je de 
werkwijze zal uitleggen en alle nodige formulieren zal meegeven.  
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In noodgevallen kan je rechtstreeks een beroep doen op de noodzakelijke zorgverlening. Je verwittigt 
je maatschappelijk werker steeds zo snel mogelijk. 
 
Vaste huisarts en apotheek: 
Dokter Piryns Jan  Apotheek De Lindeboom 
Doelstraat 39   Stationsstraat 125 b1 
2590 Berlaar   2590 Berlaar 
 
Je kan enkel bij de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis terecht indien je vaste arts je 
doorverwijst, of indien je vaste arts afwezig is en je dringend moet behandeld worden voor een 
ernstig probleem. Bij oneigenlijk gebruik van de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis, kan de 
extra kost van het ziekenhuis hiervoor verrekend worden met je leefgeld. 
 
TBC screening 
Bij aankomst en hierna om de 6 maanden dien je een TBC-screening te laten uitvoeren. Het is 
verplicht om hieraan deel te nemen gedurende het eerste jaar van je verblijf in het Lokaal 
Opvanginitiatief, ook voor je kinderen. Je begeleider bezorgt je telkens de data en zorgt dat je ter 
plaatse geraakt. 
 
 
6.3. Gemeenschapsdiensten 
 
Gemeenschapsdiensten zijn niet mogelijk in een LOI. Een verhoging van het leefgeld door het 
presteren van gemeenschapsdiensten is bijgevolg niet mogelijk. 
 
Je kan wel vrijwilligerswerk doen. Ook werk in loondienst is onder bepaalde voorwaarden mogelijk.  
Naar gelang je verblijfstatuut en asielprocedure, heb je het recht om te werken. Je kan bij het 

gemeentehuis terecht om een arbeidskaart aan te vragen. 

 

Indien je werk gevonden hebt, moet je jouw maatschappelijk werker hiervan binnen de week op de 

hoogte stellen. Je  bezorgt binnen de week het arbeidscontract.  

 

Maandelijks breng je je loonfiches binnen. Op basis van deze loonfiches gebeurt een herberekening 

van je zak- en leefgeld.  

 

Indien je gebruik wil maken van vrijetijdsbesteding, extra kosten voor het schoolgaan van de 

kinderen en een Lijn-abonnement, vraag je dit vooraf aan je maatschappelijk werker. Uiteindelijk zal 

het bijzonder comité sociale dienst een beslissing nemen. 

 

6.4. Maaltijden 
 
Je kan zelf je maaltijden klaar maken. Je gebruikt de aanwezige elektrische huishoudtoestellen. Er 
mogen geen eigen elektrische huishoudtoestellen gebruikt worden. 
 
Alle bederfelijke etenswaren worden bewaard in de ijskast en niet in de kamer. 
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Indien je de keuken deelt met andere bewoners, maak je afspraken over het gebruik van de keuken. 
De keuken wordt steeds proper en net achtergelaten, alle potten en pannen staan steeds proper in 
de kasten.  
 
 
6.5. Kleding 
 
Er wordt maandelijks een bedrag voorzien voor kledij; per persoon bedraagt dit 30 euro. Indien je 
budget nodig hebt voor de aankoop van kledij, vraag je dit aan je maatschappelijk werker die het 
bedrag zal doorstorten naar jouw rekening.  
 
! Let op: indien je een maand geen kledinggeld hebt gevraagd, spaar je voor een grotere aankoop en 
kan je met andere woorden meer uitgeven in een andere maand! 
 
Je kan geen extra budget vragen voor kledij. Indien het budget op is, dien je te wachten tot de 
volgende maand. 
 
Voor de aankoop van kledij aan een gunstige prijs kan je in de kringloopwinkels en 
tweedehandswinkels terecht.  
 
 
6.6. Waarborg 
 
Wekelijks wordt er een klein bedrag gespaard; voor een volwassene is dit 2 euro. Dit bedrag wordt 
uitbetaald bij het verlaten van het LOI. Als er schade is aangebracht aan de woning, je kamer of ander 
materiaal, wordt dat hersteld met het beschikbare spaargeld! 
 
 
6.7. Bezoekers 
 
Je mag bezoekers ontvangen, maar dit mag geen overlast veroorzaken voor de medebewoners. 
 
Je mag jouw bezoekers niet laten overnachten. In uitzonderlijke situaties en met voorafgaandelijke 
toestemming van je maatschappelijk werker is een afwijking mogelijk. 
 
 
6.8.Regelmatige controle van de kamers 

 
Je woning en/of kamer kan gecontroleerd worden. Dit kan ten allen tijde door personeel van het 
OCMW. 
 
 
6.9 Hygiëne 
 
Alle bederfelijke etenswaren bewaar je in de ijskast en niet in je kamer. 
 
De planning met betrekking tot het poetsen en onderhouden van de woning en je kamer 
moeten nageleefd worden. Iedere bewoner is verplicht het huis te onderhouden en dit zal 
gecontroleerd worden. De maatschappelijk werker kan altijd een huisbezoek brengen en 
de kamers betreden. Je bent hierover ingelicht en geeft je akkoord. Dit geldt ook voor de 
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klusjesmannen van het OCMW, het bestuur van het OCMW en de verantwoordelijken van Fedasil. 
 

Je verlucht dagelijks je kamer door de ramen op te zetten gedurende 15 minuten. De verwarming 

schakel je uit wanneer je de ramen opent.  

 

Je poetst 1x per week. Poetsproducten worden door het OCMW ter beschikking gesteld (bijlage 1).  

 
Vuilniszakken kan je afhalen op het OCMW. Je staat zelf in voor het afvalbeheer. 

In België is het verplicht om je afval te sorteren. Om op de juiste manier te 

sorteren moet je de afvalkalender raadplegen. Hierop vindt je ook de juiste data 

waarop het afval wordt opgehaald. De avond ervoor moet je het juiste afval voor 

het huis tegen de straatkant zetten. 

 
 
6.10. Besparen van energie & respect voor het milieu  
 
Je moet je huishoudelijk afval sorteren met behulp van de daarvoor bestemde huisvuilzakken en 
containers. Je krijgt meer uitleg over het sorteren van je maatschappelijk werker en een 
afvalkalender. 

 
Informatie over de concrete regels voor het buiten zetten van de huisvuilzakken en/of containers, is 
beschikbaar in de woning. 

 
Elektriciteit en gas zijn erg duur. Daarom de volgende regels: 

- als je de woning verlaat: schakel de lichten en alle elektrische toestellen (bijv. radio, TV, 
etc.) uit en zet de verwarming uit 

- zet de verwarming ‘s nachts uit 

- open geen vensters terwijl de verwarming brandt 

- niet verwarmen door kookplaten aan te zetten 

- het is verboden extra elektrische verwarming te gebruiken 

- het is verboden om eigen huishoudelijke toestellen te gebruiken 

- draai de kraan zo snel mogelijk dicht en meldt elke lekkende kraan meteen 

- het is niet toegelaten om bezoekers te laten douchen. 
 
 
6.11. Verboden voorwerpen  
 

 vuurwapens, munitie en explosieven 

 andere wapens (messen, boksbeugel, etc.) 

 drugs 

 elektrische apparaten die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd (zoals elektrische kookplaten, 
broodrooster, etc.) 

 Brandbare materialen (kaarsen, wierook, etc.) 
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6.12. Te respecteren uren in de opvangstructuur 
 
Je dient steeds een afspraak te maken om je maatschappelijk werker te spreken, dit 
kan op volgende wijze; 
- telefonisch 03 410 19 00 
- via email socialedienst@berlaar.be 
-  aan het loket van het OCMW elke werkdag tussen 9u – 12.15uur + woe. 13.30 uur 
– 16 uur. 

  
 
6.13.Veiligheid 
 
Roken is verboden:  

-     in de gehele woning  
- in de gemeenschappelijke delen van de woning 

 
Alcohol:  

- het bezit en het gebruik van alcohol is toegelaten. Dronkenschap is verboden.  
 
Drugs: 

- De handel, het bezit en het gebruik van drugs zijn verboden in de opvangstructuur.  

 
Dieren : 

- Het houden van dieren is verboden. 

 
Lawaai: 

 - Er mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. Nachtlawaai (na 22 uur) is verboden. 

 
 
6.14 Woning 
 
Je krijgt een gemeubileerde woning ter beschikking. De meubels en de andere uitrusting zijn geen 
eigendom van jou en dienen in de woning te blijven. Om deze redenen wordt er een 
plaatsbeschrijving opgemaakt bij het in gebruik nemen van en bij het vertrek uit de woning. Je mag 
deze goederen niet verhuren, verkopen of verplaatsen. Ook mag je deze meubels niet vervangen 
door eigen spullen. Je gebruikt ze als een goed huisvader. Als iets stuk is, 
dan meld je dit meteen. 
 
Aanpassingen in de indeling van de woning kunnen slechts plaatsvinden 

indien je hiertoe de toestemming verkregen hebt. Je mag geen meubels 

uit de gemeenschappelijke delen van de woning verplaatsen naar je eigen 

kamer. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen, het OCMW kan in geen geval verantwoordelijk 
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worden gehouden bij eventuele diefstal. Om diefstal te voorkomen vragen we je om systematisch 

alle ramen, deuren alsook de voordeur op slot te doen wanneer je de woning verlaat. 

 
Het plaatsen van schotelantennes, kabels of modems voor telefonie of internet is niet toegestaan. 
Ook het aangaan van contracten voor o.a. gas, elektriciteit, internet,.. is niet toegestaan. 
 

Elke vorm van schade moet aan je maatschappelijk werker worden gemeld. Moedwillig aangebrachte 

schade zal steeds worden verhaald op de dader. 

 

Alle problemen van technische aard, veiligheid en hygiëne moeten aan de maatschappelijk werker 

van het OCMW gemeld worden. 

 

Er zijn voorzieningen getroffen met betrekking tot de veiligheid van de 

bewoners, o.a. de plaatsing van een brandblusapparaat. Richtlijnen 

aangaande het gebruik worden bij aankomst in de woning verstrekt. Ook een 

branddeken is aanwezig om beginnende brandjes te blussen. Indien de 

brand niet zelf kan worden geblust dient elke bewoner de woning zo snel 

mogelijk te verlaten en dienen de hulpdiensten (telefoonnummer 112) te 

worden gewaarschuwd (bijlage 2). 

 

In elke woning is een basisapotheek aanwezig met hierin basismedicatie. Wanneer één van de 

medicijnen niet meer aanwezig is, kan een nieuwe verpakking worden bekomen op het OCMW 

(bijlage 3). 

 

Wat bij afwezigheid? 

Bij een afwezigheid van drie opeenvolgende nachten dien je het OCMW voorafgaand te verwittigen.  

Indien je dit niet doet, wordt verondersteld dat je bent vertrokken. Hierdoor wordt je de toegang tot 

de woning ontzegd en wordt alle hulpverlening stopgezet. Je persoonlijke spullen zullen uit je woning 

of kamer verwijderd worden en de woning zal ter beschikking gesteld worden van een ander persoon 

die recht heeft op opvang. In dat geval houdt het OCMW je persoonlijke spullen bij gedurende één 

maand. 

 

 

Als bijlage 4 vind je een map van het centrum van Berlaar die  helpt je wegwijs te maken. 

 
 
6.15 Specifieke regels 
 
Indien je het huishoudelijk reglement niet naleeft kan de verantwoordelijke van het Lokaal 
Opvanginitiatief volgende sancties opleggen: 
 

 Formele verwittiging met vermelding in je sociaal dossier 

 Tijdelijke uitsluiting van deelname aan bepaalde activiteiten 

 Beperking van de toegang tot sommige diensten 

 Opleggen van verplichte taken 

 Overplaatsing naar een andere opvangstructuur 
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De sanctie zal schriftelijk aan je worden overgemaakt. Enkel de verantwoordelijke van het Lokaal 
Opvanginitiatief kan de opgelegde sanctie opheffen of verminderen.  
Tegen de drie laatstgenoemde sancties kan je beroep indienen bij het bijzonder comité sociale 
dienst. Dit beroep moet schriftelijk in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden ingediend, 
binnen de 5 dagen na de beslissing. Je moet een kopie van dit beroep bezorgen aan je 
maatschappelijk werker. Het BCSD moet binnen de 30 dagen een beslissing nemen. 
Indien je niet akkoord bent met deze beslissing of indien er geen beslissing wordt genomen binnen 
de 30 dagen, kan je nog een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na de 
beslissing of het verstrijken van de termijn. 
 

 Tijdelijke uitsluiting van maximum 1 maand 
Tegen deze sanctie kan je een beroep indienen bij de Arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na de 
beslissing. 
 
6.16 Klachten 
Indien je klachten hebt over de opvang of over de toepassing van het huishoudelijk reglement kan je 
een klacht indienen bij de verantwoordelijke van het opvanginitiatief: Ellen Van der Aa (Bij 
afwezigheid: Sharon Servranckx). Je kan deze klacht mondeling indienen. Ze zal worden ingeschreven 
in een register waarin de datum van indiening en de wijze van behandeling wordt opgenomen. De 
verantwoordelijke moet je klacht binnen de 7 dagen behandelen. Indien ze niet binnen deze termijn 
wordt behandeld, kan je de klacht schriftelijk voorleggen aan de Directeur-Generaal van Fedasil, die 
de klacht dan moet behandelen binnen de 30 dagen. 
 
De beroepen en klachten waarop door de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur 
geen enkel antwoord werd geboden binnen 7 dagen, worden naar het volgende adres gestuurd:   
 
Fedasil - Regio Opvang Noord Ter attentie van de Regiodirecteur 
Frankrijklei 37 bus 5 
2000 Antwerpen  
 
E-mail: noord@fedasil.be 
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Bijlage 1 

Omschrijving Description Déscription de Beschreibung  

Afwasmiddel Detergent Détergent Reinigungsmittel 

 
 
 
 
 

Waspoeder Washing powder Poudre à laver Waschpulver 

 
 
 
 

Wasverzachter Fabric softener Adoucissant 

Weichpüler  
 
 
 
 

Keukenrol Kitchen paper Papier de cuisine 

Küchenpapier  
 
 
 
 

Pak schuursponsen Grab scourers Grab éponges 
Schnappen Sie 
Scheuermittel 

 
 
 
 

Allesreiniger 
Alle purpose 

cleaner 
Nettoyant tout 

usages 
Allzweckreiniger 

 
 
 
 
 

Vuilniszakken Garbage bags Sacs à ordures Müllsäcke 

 
 
 
 

Emmer Bucket Seau Eimer 

 
 
 
 

Blik en veger 
Container and 

brush 
Container et 

brosse 

Container und Pinsel  
 
 
 

Aftrekker Subtrahend Soustr Subtrahend 
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Borstel Brush Brosse 

Pinsel  
 
 
 
 

Spons Sponge Éponge Schwamm 

 
 
 
 

Zeemvel Shammy Peau de chamois 

Fensterleder  
 
 
 
 
 

Dweil Cloth Tissu Tuch 
 
 
 

Aftrekker voor 
raam 

Subtrahend 
window 

Soustr fenêtre 

Subtrahend Fenster  
 
 
 

WC-reiniger Toilet cleaner Nettoyant WC WC-Reiniger 

 
 
 
 
 
 

WC – papier Toilet Paper Papier de toilette Toilettenpapier 

 
 
 
 
 
 

WC-borstel Toilet brush 
Brosse  de 

toilette 
Klobürste 
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Bijlage 2 
 
 

 
Naam / Nom/Name/Name 

 

Nummer / 
Numéro/Number/Anzahl 

1. OCMW & gemeentehuis Berlaar 
 

03 410 19 00 
 

2. Spoedgevallen /d’urgence/Emergency/ 

Notfall 
112 

3. Dokter Piryns 
 

03 482 21 16 
 

4. Huisartsenwachtpost Pallieterland/ 

Huisarts van wacht 

 
0900 70 212 

 

5. Antigifcentrum 
 

070 245 245 
 

6. Gasgeur 
 

0800 65 0 65 
 

7. Pidpa 
 

0800 90 300 
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Bijlage 3 
 

Naam Tegen Contre Gegen Against  

1. Pe-Tam Pijn en koorts Fièvre et mal Schmerz und fieber 

 
Pain and fever 

 
 

 

2. Loperamide Diarree Diarrhée Durchfall 

 
 

Diarrhoea 
 

 

 

3. Zilium 
Misselijkheid, braken 

en maagpijn 
Vomir 

Ekel, sich brechen, 
Bauchweh 

Nausea, throw up, 
stomich 

 
 
 
 

4. Lemocin Keelpijn Mal de gorge Halsschmerzen 

Sore throat 
 
 
 
 

 

5. Calmiderm 
Insectenbeten en 

netelroos, roodheid en 
huidirritaties 

Les piqûres d’insectes 
et de plantes, les 
rougeurs et les 

irritations de la peau 

Insekten- und 
Pflanzenstiche, 
Rötungen und 
Hautreizungen 

Insect bites and hives, 
redness and skin 

irritations 
 

 

6. Sedoflame 
Brandwonden (IN 

IJSKAST) 
Brûlures 

(Réfrigerateur) 
Verbrennungen 
(Kühlschrank) 

 
 
 

Burns (FRIDGE) 
 
 

 

7. Pleisters Kleine wonden Petites blessures Kleine Wunden Small wounds  
 
 
 

8. Fixeerverband + 

plakband 

Hansaplast 

Vastzetten van 
kompressen met 

plakband 

L’immobilisation de 
compresses avec 

bandes 

Fixieren von Kompressen 
mit Band 

Securing compresses 
with tape 

9. Hansamedic 

Ontsmettende  

spray 

Ontsmetting van 
schaaf- en snijwonden 

Désinfection des 
écorchures et des 

coupures 

Zur Desinfektion von 
oberflächlichen Wunden 

Disinfection of 
wounds 

10. Cold-hot Pack Verstuiking Entorse Verstauching 

Sprain 
 
 
 
 

 

11. Kompressen Ontsmetten wonden Désinfecter les plaies Desinfizieren Wunden Disinfect wounds  
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12. Schaar  Ciseaux Schere Scissors 

 
 
 
 

13. Pincet Splinter verwijderen Supression  splinter Entfernen splinter Removing splinter 

 
 
 
 

14. Koortsthermom

eter 
Koorts meten Mesure le fièvre Mess Fieber 

 
 

Measuring feaver 
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Bijlage 4 
 

1. OCMW Berlaar – Zomerstraat 22 – 2590 Berlaar 

2. Gemeentehuis Berlaar – Markt  1 – 2590 Berlaar 

3. Dokter Piryns – Doelstraat 37 – 2590 Berlaar 

4. Apotheek De Lindeboom – Stationsstraat 125 -2590 Berlaar 

5. Belfius bank – Stationsstraat 121 – 2590 Berlaar 

6. Aldi –Zomerstraat 20/1– 2590 Berlaar 

7. Lidl – Dorpsstraat 57 – 2590 Berlaar 

8. Delhaize – Markt 10 – 2590 Berlaar 

9. GB Super – Legrellestraat 40 – 2590 – Berlaar 
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