Mensen zonder wettig verblijf. Ontmoetingsdag op
maandagvoormiddag 11 juni 2018 - Gent

Programma

9h

onthaal

9.15 h

welkom + inleiding “mensen zonder wettig verblijf in Gent”

9.45 h tot 11.15 h

infosessie naar keuze 1

11.15 h tot 11.30 h

koffiepauze

11.30 h tot 13 h

infosessie naar keuze 2

13 h

broodjeslunch

Locatie
OCMW Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217 C, 9000 Gent

Inschrijven
U kan inschrijven via volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/1kEtGtptXG93yyNp0WoFd2WdaJ7MywPT6GRW6TOJd95Q/
edit. Er zijn 4 infosessies waaruit u er 2 kan kiezen

Bijkomende vragen ?
Contacteer: Katrien Van Gelder, Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid, Departement Samenleven,
Welzijn en Gezondheid Stad Gent, 09 267 85 00 of 0471 65 41 86, katrien.vangelder@stad.gent
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A. Opvang voor mensen zonder wettig verblijf - het voorbeeld van Nederland,
INLIA
In nauwe samenwerking met verschillende Nederlandse gemeenten biedt INLIA dag- en nachtopvang
én begeleiding aan voor dakloze mensen zonder wettig verblijf (of met een precair verblijfsstatuut).
Voorwaarde is dat deze mensen zich bij aanvang engageren voor begeleidingsgesprekken. Deze
vorm van opvang biedt veiligheid en creëert de mentale rust en ruimte die nodig is om na te denken
over hun toekomst. Migreren naar Europa is nooit een doel op zich, maar een strategie om een
bepaalde nood, wens of droom te vervullen. Daarom proberen begeleiders de oorspronkelijke
drijfveren van mensen in de opvang terug te vinden en te werken aan duurzame oplossingen: hetzij
verblijfsrecht, hetzij terugkeer.
door John W R van Tilborg, directeur INLIA

B. Het recht op dringende medische hulp
De gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf wordt geregeld via de procedure “dringende
medische hulp”. Wat valt onder dringende medische hulp en wat niet ? Wat zijn de voorwaarden ?
Hoe verloopt de procedure ? Wat is de praktijk in Gent ?
door Annika Waag, juriste bij het Agentschap Integratie en Inburgering en Sophie Naessens en Anne Leyman,
maatschappelijk werksters bij OCMW Gent

C. Het recht op onderwijs voor minderjarigen zonder wettig verblijf
Voor de dagelijkse schoolpraktijk maakt het niet uit of leerlingen al dan niet wettig in België
verblijven. De school hoeft bij de inschrijving de verblijfsdocumenten niet op te vragen. Leerlingen
zonder wettig verblijf moeten ingeschreven worden, en hebben net als andere kinderen recht op
goed onderwijs. Deze workshop behandelt de situaties waarin het ontbreken van een wettig
verblijfsstatuut wél een verschil kan maken. Een buitenlandse schoolreis, de aanvraag van een
schooltoelage, een ongeval met lichamelijk letsel,…: zulke situaties kunnen problemen meebrengen
voor leerlingen zonder wettig verblijf.
door Geert Matthys, docent vreemdelingenrecht aan de Arteveldehogeschool

D. Het programma vrijwillige terugkeer
Waaruit bestaat de ondersteuning van het programma vrijwillige terugkeer? Wie heeft recht op
welke ondersteuning? Waar en hoe kan je intekenen voor een vrijwillige terugkeer? Is er opvang
mogelijk in afwachting van het vertrek? Hoe werkt re-integratiesteun precies? Wat als de migrant
later terug naar België wil komen? Dit zijn veel voorkomende vragen waar we in deze interactieve
workshop een antwoord op bieden.
door Helena Debrouwere, terugkeerconsulent bij Fedasil, terugkeerloket Gent en Leila Bougrine, terugkeerconsulent bij
IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)
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