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Sport en vluchtelingen 
Vragen en antwoorden 

 
Mei 2016 

 
 
Door de recente vluchtelingenstroom bestaat de kans dat er niet-Belgen met verschillende 
verblijfsstatuten willen deelnemen aan sportactiviteiten of willen aansluiten bij jouw sportclub. Wat 
zijn hun rechten en waarop moet je letten als federatie of sportdienst? Wat mogen je 
sportclubbestuurders zeker niet uit het oog verliezen? Dit overzicht biedt een antwoord op een boel 
vragen en onduidelijkheden die bij sportorganisatoren leven. De situatie van jouw eigen sportclub, 
federatie of organisatie zal altijd afhankelijk zijn van de situatie van de betrokken persoon, de 
verzekeringsmodaliteiten, enz. Onderstaande informatie schetst een algemeen beeld, maar een extra 
check bij jouw verzekeraar en eventuele andere partners is dus aanbevolen. 
 
Beweeg- en sportactiviteiten kunnen een enorme meerwaarde betekenen voor vluchtelingen. Het 
kan een zinvolle vrijetijdsbesteding betekenen en de verveling tijdens het verblijf in een 
opvangcentrum breken. Eenmaal erkend als vluchteling, kan het voor hem of haar, jong of oud, gezin 
of alleenstaande, een opstap betekenen om betrokken te raken bij de lokale gemeenschap. We 
weten als sportsector zeer goed hoe waardevol sport kan zijn. Laat dit document daarom 
onduidelijkheden en drempels wegnemen opdat vluchtelingen het plezier van sport kunnen beleven. 
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Statuut en erkenning 

 

Wat is het verschil tussen asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig 

verblijf?  

 
Als vreemdelingen hun thuisland ontvluchten omwille van specifieke redenen en bescherming nodig 
hebben, kunnen ze een asielaanvraag indienen in België. Vanaf het moment van de aanvraag bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) start de asielprocedure en is de persoon een asielzoeker.  
Tijdens de asielprocedure wordt er onderzocht of de persoon in kwestie recht heeft op een 
bescherming als vluchteling of subsidiair beschermde*. Zolang de asielprocedure loopt, heeft de 
asielzoeker het recht om in België te verblijven. 
 
Zolang er geen definitieve beslissing is genomen, behoudt de betrokkene het statuut van asielzoeker. 
Asielzoekers hebben tijdens hun procedure in België recht op opvang en begeleiding door Fedasil 
(Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers): vaak in een open collectief opvangcentrum, 
soms in meer kleinschalige, individuele opvang. Zij hebben ook andere rechten, zo hebben ze het 
recht om te werken als ze na vier maanden asielprocedure nog geen beslissing kregen van het 
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen . 
 
Als het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen oordeelt dat de asielzoeker 
bescherming nodig heeft, kent het een beschermingsstatuut van vluchteling of subsidiair 
beschermde toe. Ze krijgen dan een wettig verblijf in België, van respectievelijk onbeperkte of 
beperkte duur. 
Asielzoekers die geen recht hebben op bescherming krijgen een negatieve beslissing. Eens zij 
(desgevallend) alle beroepsmogelijkheden hebben uitgeput, zijn ze uitgeprocedeerde asielzoekers .  
 
Vreemdelingen die geen lopende asielprocedure meer hebben en ook geen (tijdelijk) verblijfsrecht 
hebben op basis van een andere verblijfsprocedure, verblijven dus onwettig in België. Ze krijgen een 
bevel om België te verlaten. Het zijn deze personen die in de volksmond ook wel “sans-papiers” of 
“illegalen” worden genoemd. Wij noemen ze in deze tekst verder ‘mensen zonder wettig verblijf’. 
 
*Een subsidiair beschermde krijgt een tijdelijk statuut. Deze mensen vallen buiten de definitie om erkend te worden als vluchteling  maar 
hebben toch nood aan bescherming. 
 
 

Wanneer maken asielzoekers kans erkend te worden als vluchteling of subsidiair 

beschermde? 

 
Een vluchteling is een persoon die zijn land ontvlucht omwille van een gegronde vrees voor 
vervolging omwille van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep 
(bv. holebi’s) of zijn politieke overtuiging, en die geen bescherming kan krijgen in eigen land. 
 
Een subsidiair beschermde is een persoon die bij een eventuele terugkeer naar zijn land een reëel 
risico loopt op ernstige schade of een bedreiging van zijn leven. Onder deze begrippen kan de 
doodstraf of executie vallen, foltering en onmenselijke of vernederende behandeling. Ook als het 
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leven van de persoon bij terugkeer ernstig bedreigd zou worden door willekeurig geweld in geval van 
een gewapend conflict, kan hij in België het statuut van subsidiair beschermde krijgen. 
 
 

Hoe weet je als sportclub of sportaanbieder of je te maken hebt met een 

asielzoeker, een vluchteling of een persoon zonder wettig verblijf? 

 
Veel informatie kan de betrokkene zelf aan je geven. Daarnaast kunnen bepaalde documenten een 
aanwijzing zijn van de situatie waarin de persoon zich bevindt. De meest voorkomende documenten 
zijn: 

x Bijlage 25 of 26: dit document toont aan dat de persoon een asielaanvraag heeft ingediend 
x Attest van Immatriculatie (oranje kaart) : dit verblijfsdocument wordt in verschillende 

procedures afgegeven en duidt er op dat er een procedure lopende is. Asielzoekers krijgen 
het document van de gemeente als ze zich aanbieden met de bijlage 26 en behouden het 
tijdens de hele asielprocedure. Als hun procedure afloopt en ze geen verblijfsrecht verkrijgen 
wordt het document ingetrokken. 

x Elektronische A kaart: een vreemdeling die in België het statuut van subsidiaire bescherming 
krijgt, krijgt een elektronische A kaart. Dit is een (verlengbaar) verblijfsrecht van beperkte 
duur. Als de situatie in het herkomstland na 5 jaar nog niet veranderd is, krijgt de betrokkene 
een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Dat is dan een elektronische B kaart. 

x Elektronische B kaart : een vreemdelingen die erkend wordt als vluchteling in België krijgt 
een elektronische B kaart. Dat is een verblijfsrecht van onbeperkte duur. 

Personen in onwettig verblijf zullen geen verblijfsdocumenten kunnen voorleggen, aangezien ze niet 
wettig in België verblijven. Het is mogelijk dat personen in onwettig verblijf toch bepaalde 
verblijfsprocedures lopen hebben die hen geen verblijfsrecht geven tijdens de procedure 
(bijvoorbeeld een aanvraag tot humanitaire regularisatie). 
 
 

Aansluiting bij een sportclub 

 

Kunnen we asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf 

aansluiten in onze club? 

 
Ja. Als club kan je zowel asielzoekers, erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden of mensen in 
onwettig verblijf probleemloos aansluiten. Er is geen probleem wat betreft identiteitsgegevens of 
verzekering. Ook niet als de betrokkene onwettig in België verblijft.  
 
De sportclub heeft geen meldingsplicht als iemand die onwettig verblijft zich wil aansluiten bij de 
sportclub.  
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De aansluiting van zowel kinderen als volwassenen kan niet worden geweigerd omwille van een 
onwettig verblijfsstatuut. Dat is strijdig met het non-discriminatie beginsel en met het Internationaal 
Kinderrechtenverdrag.  
 
 

Hoe kunnen we asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf 

identificeren om aan te sluiten? 

 
Het opvragen van een contactadres is voldoende, tenzij de federatie daar anders over beslist. Ga 
hiervoor te rade bij je federatie. 
 
Indien de federatie een bewijs van identiteit vereist en indien de sporter geen identiteitskaart heeft, 
kan de sportclub bij de betrokkene informeren naar de identiteit waaronder hij is ingeschreven:  

- op school als het om een minderjarige gaat 
- of kan aan de sporter een attest van de gemeente gevraagd worden (bv. een attest 

samenstelling gezin of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingen- of wachtregister van 
de gemeente) 

Hou er als sportfederatie rekening mee dat deze vereisten problematisch zijn voor mensen zonder 
wettig verblijf.  
 
 

Kunnen we niet-begeleide minderjarigen aansluiten? 

 
Ook niet-begeleide minderjarigen kunnen probleemloos aansluiten.  
 
 

Verzekering en medische kosten 

 

Zijn asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf verzekerd als ze 

sporten bij een sportclub?  

 
Elk lid van een sportclub aangesloten bij een erkende federatie valt onder de verzekering van de 
sportfederatie ongeacht zijn nationaliteit of verblijfsstatuut.  
 
Bij terugbetaling van medische kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen het deel dat de 
verzekering van de federatie terugbetaalt (het remgeld) en het bedrag dat de ziekteverzekering 
(mutualiteit) uitbetaalt. Of dit laatste gedeelte door de ziekteverzekering uitbetaald wordt, hangt dus 
af van het feit of de vreemdeling al dan niet bij een ziekteverzekering is aangesloten.  
 
Sportende niet-Belgen die geen recht hebben op tussenkomst van de ziekteverzekering, kunnen toch 
nog recht hebben op de terugbetaling van dit gedeelte. Zo staat bijvoorbeeld Fedasil in voor de 
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medische kosten van asielzoekers die in hun opvangcentra verblijven, en worden de kosten van 
dringende medische hulp van personen zonder wettig verblijf door het OCMW gedragen.  
 
Tip: Bekijk zeker de fiche ‘Aansluiting van niet-Belgen als niet-professionele sportbeoefenaar’. 
 
 

Zijn asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf verzekerd bij 

activiteiten van de sportdienst?  

 
Als je als sportdienst iets organiseert in of samen met een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers, 
dan kan je bij een lichamelijk ongeval of aansprakelijkstelling voor materiële of lichamelijk schade 
aan derden gebruik maken van de ISB-sportverzekering. Dit zowel voor de deelnemers als personen 
die als vrijwillig begeleider betrokken zijn. De ISB-sportverzekering is namelijk een polis die niemand 
uitsluit. Elke deelnemer is en blijft verzekerd, ongeacht zijn statuut of herkomst. 
 
Tip: Heb je nog vragen over de ISB-sportverzekering in het kader van deze materie, contacteer dan 
zeker kevin.buydts@isbvzw.be  
 
 

Moeten asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf zich 

aansluiten bij een verplichte ziekteverzekering? 

 
Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden moeten zich aansluiten bij de verplichte 
ziekteverzekering. Ook asielzoekers die werken kunnen op basis van hun werk aangesloten zijn. 
Sommige vreemdelingen kunnen ook aangesloten zijn bij de ziekteverzekering als persoon ten laste 
van een rechthebbende verzekerde, bijvoorbeeld als kind ten laste.  
 
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kunnen zich bovendien aansluiten bij de 
ziekteverzekering als aan bepaalde voorwaarden voldaan is, bijvoorbeeld als ze al 3 maanden op 
regelmatige basis schoollopen.  
 
 

Wie betaalt de medische kosten terug als asielzoekers, vluchtelingen en mensen 

zonder wettig verblijf niet aangesloten zijn bij een mutualiteit? 

 
Dit is afhankelijk van het statuut van de persoon in kwestie. 
Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden moeten zich aansluiten bij de verplichte 
ziekteverzekering. 
 
Fedasil zal instaan voor de medische kosten van asielzoekers die in een collectief opvangcentrum 
verblijven, het OCMW zal instaan voor de kosten van de asielzoekers die in een lokaal 
opvanginitiatief verblijven.  
 

http://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/themas/fiche_aansluiting_niet-belgen_als_niet-betaalde_sportbeoefenaar.pdf
mailto:kevin.buydts@isbvzw.be
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Personen die ontwettig verblijven kunnen aanspraak maken op de betaling van hun medische 
kosten door het OCMW. 
 
Voor elke (terug-)betalingsregeling bestaan specifieke voorwaarden, waarover de vreemdeling zich 
dient te informeren. 
 
 

Wat met EU-onderdanen (bv. Bulgaren of Roemenen) in deze kwestie? Maakt het 

een verschil of ze hier al dan niet geregistreerd zijn? 

 
EU-burgers die gebruik maken van het vrij verkeer, kunnen drie maanden op het Belgisch 
grondgebied verblijven in kort verblijf en zullen in de regel voor medische kosten een beroep moeten 
doen op hun ziekteverzekering in hun land van herkomst.  
 
Als ze een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden verkregen in België, moeten ze zich aansluiten bij 
de verplichte ziekteverzekering in België. Ook EU-burgers kunnen onwettig verblijven in België. Ook 
zij kunnen dan aanspraak maken op de betaling van de kosten van dringende medische hulp door het 
OCMW. 
 

Wat met de kosten die boven het terugbetalingsplafond van de verzekering van 

de sportfederatie komen? Kunnen deze op de sportclub verhaald worden?  

 
Deze kosten kunnen in geen geval op de sportclub verhaald worden, noch op de federatie. 
 

Financiële en materiële drempels wegwerken 

 

Zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden om vluchtelingen tegen een 

verminderd tarief te laten sporten? 

 
Ja, maar dat hangt af van gemeente tot gemeente. Er zijn grosso modo 3 mogelijkheden:  
 
Tip: Je informeert best bij je lokaal bestuur, meer bepaald de sportdienst of het OCMW om te 
bekijken via welke weg er ondersteuning mogelijk is. 
 

- Via federale middelen “Fonds Sociale Activering en Participatie” 
 
Het OCMW krijgt jaarlijks middelen voor vrijetijdsparticipatie via goedkeuring van een KB. Als de 
persoon in kwestie cliënt is bij een OCMW, zijn er de middelen vanuit het Fonds voor participatie en 
sociale activering. Daar zijn de richtlijnen heel formeel:  "Voor wie is het Fonds voor participatie en 
sociale activering bedoeld ? Het fonds is toegankelijk voor alle OCMW-cliënten. Het is dus niet 
alleen bedoeld voor leefloners, maar ook voor cliënten die wel over eigen middelen beschikken,  
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maar een beroep wensen te doen op één aspect van de OCMW-dienstverlening (crèche, 
schoonmaak, maaltijden aan huis, rusthuis, gezinshulp, advies en administratieve hulp, 
schuldbemiddeling,...).”  
 
Asielzoekers en niet-begeleide buitenlandse minderjarigen (NBBM) die in een Lokaal Opvang 
Initiatief (LOI) verblijven, kunnen net zoals personen die illegaal op het grondgebied verblijven en 
uitsluitend recht hebben op dringende medische hulp, geen aanspraak maken op steun van het 
Fonds voor participatie en sociale activering." 
 
Tip: Meer info via POD maatschappelijke integratie. 
 
 

- Via lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede 
 
104 gemeenten in Vlaanderen krijgen subsidies voor de opmaak van een afsprakennota rond 
vrijetijdsparticipatie en het opzetten van een netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. 
Veel gemeenten met zo een netwerk hebben ondertussen een systeem uitgewerkt voor financiële 
tegemoetkomingen van mensen in armoede. De subsidies worden aangewend voor:  
 

� de financiering van de deelname door personen in armoede aan vrijetijdsinitiatieven, -
activiteiten en –verenigingen binnen en buiten de gemeente, met inbegrip van lidgeld en 
voor de deelname noodzakelijke benodigdheden.  

� de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor personen in armoede op 
sportief, jeugdwerk- of cultureel vlak.  

 
Voor de toekenning van het eerste luik (deelname) wordt gewerkt op basis van criteria, waarbij 
leefloongerechtigd heel vaak als uitgangspunt wordt genomen, in combinatie met bijvoorbeeld 
mensen in schuldbemiddeling of andere lokaal relevante criteria. Erkende vluchtelingen kunnen hier 
dus ook voor in aanmerking komen. Maar mensen zonder papieren vallen hier buiten.  
 
Wat de financiële groepsinitiatieven betreft: hier kan gewerkt worden met het ondersteunen van de 
vrijetijdswerking van groepen en verenigingen die vluchtelingen ondersteunen, ongeacht het statuut 
(bv. VLOS, vluchtelingenondersteuning Sint-Niklaas). De gemeente kan er ook voor kiezen om 
vluchtelingen te betrekken bij bestaande initiatieven (bv. speelpleinwerking) of expliciet nieuwe 
initatieven opzetten die zich richten op vluchtelingen, ongeacht het statuut waarin de persoon in 
kwestie zich bevindt. 
 
Tip: Voor meer info over de lokale netwerken en hun trekkers kan je terecht bij Demos vzw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mi-is.be/nl/themas/sociale-activering/fonds-voor-participatie-en-sociale-activering
http://www.demos.be/kenniscentrum/type/lokaal-netwerk-16
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- Via de UiTPAS  
 
De UiTPAS is momenteel te verkrijgen in volgende regio's. 
 

� Brussel 
� Gent 
� Oostende 
� Regio Aalst (Aalst, Erpe-Mere, Haaltert en Lede) 
� Regio Zuidwest (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Menen, Waregem, 

Wervik, Wevelgem en Zwevegem) 
 
 
Vluchtelingen kunnen in aanmerking komen voor een UiTPAS met kansentarief. UiTPAS'en tegen 
kansentarief kunnen zowel met als zonder rijksregisternummer (of een Bisnummer) aangemaakt 
worden. Om dit effectief toe te laten dient deze mogelijkheid ook toegevoegd worden aan de 
officieel vastgelegde criteria om in aanmerking te komen, wat een lokale of regionale beslissing is.  
 
Daarnaast kan beslist worden of er wordt gekozen voor persoonlijke UiTPAS'en op naam, een 
individuele pas op naam van een (opvang)initiatief of een groepspas voor een (opvang)initiatief met 
een zelfgekozen geldigheidsdatum van het kansenstatuut. De vraag rijst dan welke middelen mogen 
aangewend worden om de participaties tegen kansentarief te financieren. 
 
Tenslotte zouden ook de federale middelen vanuit het LOI kunnen ingezet worden via UiTPAS. In een 
concreet voorbeeld hiervan werd in het UiTPAS-systeem een lidmaatschap 'LOI' aangemaakt en 
werden de verschillende mensen hieraan toegevoegd. De geldigheidsdatum werd in dit geval 
gelijkgesteld met algemene UiTPAS aan kansentarief voor iedereen. Door dit lidmaatschap toe te 
kennen (en enkel zichtbaar voor het OCMW of LOI) kan er in de financiële rapportering achteraf 
eenvoudig een onderscheid worden gemaakt tussen participaties die worden gefinancierd vanuit 
OCMW-middelen, het lokaal netwerk of de middelen vanuit het LOI. 
 
Tip: voor meer info kan je terecht bij karel.derudder@cultuurnet.be 
 
 

Ben je op zoek naar lesgeversondersteuning? 

 
Wenst jouw organisatie, vereniging, sportclub een sportlessenreeks in te richten, dan kom je in 
aanmerking voor een financiële ondersteuning van je gekwalificeerde lesgever. Voor meer 
informatie kan je terecht bij Sport Vlaanderen.  
 
 
 
 
 
 

https://www.muntpunt.be/paspartoe/wat-te-doen
http://www.uitingent.be/uitpas/wat
http://www.uitinoostende.be/
http://www.uitpas.be/
http://uitinzuidwest.be/uitpas
http://uitinzuidwest.be/uitpas
http://uitpaspartner.be/2015/07/09/de-doelgroep-mensen-in-armoede-afbakenen/
http://uitpaspartner.be/2015/07/09/de-doelgroep-mensen-in-armoede-afbakenen/
http://uitpaspartner.be/2015/10/28/nieuwe-mogelijkheden-met-uitpas-de-groepspas/
http://uitpaspartner.be/2016/01/12/uitpas-als-lidkaart/
mailto:karel.derudder@cultuurnet.be
http://www.bloso.be/sportpromotie/ondersteuning/Pages/Lesgevershulp.aspx
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Hoe kunnen we als sportclub vluchtelingen helpen bij het vinden van een 

sportoutfit? 

 
Er zijn verschillende opties. Je kan binnen je sportclub een oproep doen voor materiaal of een 
ruilbeurs organiseren. Hoor ook eens rond bij zelfstandigen (sportwinkels) in de buurt of bij grote 
merken of ketens. Die hebben soms bijvoorbeeld een overstock van het vorige seizoen die ze graag 
weg doen om mensen te helpen. 
 
Tip: Meer info en inspiratie kan je vinden in de Dynamobrochure De open sportclub. 
 
Tip: Informeer zeker eens bij de sportdienst of het OCMW van jouw gemeente of er reeds lokale 
afspraken zijn gemaakt. 
 
 

Wedstrijden of buitenlandse stages 

 

Kunnen asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf deelnemen 

aan competities? 

 
In principe kan iedereen deelnemen aan competities.  
 
Om competitievervalsing te vermijden kan in bepaalde sporten (bij stijgen - dalen competities) door 
de federatie echter een bewijs van identiteit worden gevraagd en gelden bepaalde transfer-
regelingen.  
Ga te raden bij je federatie wat de toepasselijke reglementen zijn. Zij helpen je verder. 
 

Kunnen we met vluchtelingen op buitenlandse stage/ buitenlandse wedstrijd?  

 
Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zonder problemen reizen als ze een 
elektronische vreemdelingenkaart én een internationaal paspoort hebben. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden een paspoort krijgen van de 
Belgische autoriteiten.  
 
Het is mogelijk dat er een visum nodig is om naar landen buiten de Schengenzone te reizen. Dat 
hangt af van de nationaliteit van de betrokkene. Dat visum moet aangevraagd worden bij de 
ambassade van het land waar zij naartoe willen gaan.  
 
Asielzoekers in procedure mogen niet reizen met hun tijdelijk verblijfsdocument, het attest van 
immatriculatie. Zij kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen een speciaal visum krijgen bij de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Als asielzoekers toch het land verlaten zullen zij het land niet opnieuw kunnen 
binnenkomen met het attest van immatriculatie. 
 
 

http://www.bloso-kics.be/doelgroepen/Gedeelde%20%20documenten/Doelgroepen%20algemeen/151015_DynamoBrochure_Een_OPEN_sportclub.pdf
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Vrijwilligerswerk 

 

Mogen asielzoekers, vluchtelingen en personen zonder wettig verblijf 

vrijwilligerswerk doen? 

 
De enige groep die hierin uitgesloten wordt zijn personen zonder een wettig verblijfsstatuut.  
 
In 2014 keurde de Kamer wel een wetsvoorstel goed dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor alle 
nieuwkomers die legaal in België verblijven. Hiermee kwam een einde aan de situatie dat sommige 
asielzoekers wel mochten werken met een arbeidskaart maar toch geen vrijwilligerswerk mochten 
doen. Je mag dus vrijwilligerswerk doen in twee gevallen: als je een wettig verblijfsdocument hebt 
en als je recht hebt op opvang. 
 
 
Elke asielzoeker in een opvangstructuur (LOI, Fedasil, Rode Kruis, …) dient zijn vrijwilligerswerk te 
melden bij zijn sociaal assistent.. 
De dagvergoeding die de vrijwilliger die in opvang zit eventueel ontvangt, kan hij of zij behouden. 
Ook dit moet vooraf wel gemeld worden door de persoon in kwestie bij Fedasil.  
 

Mogen asielzoekers, vluchtelingen en personen zonder wettig verblijf een 

bestuursmandaat in een vzw opnemen? 

 
Ook in deze situatie geldt dezelfde regelgeving als voor andere vrijwilligers. 
 
 

Tips voor communicatie  

 

Zijn er tips om te communiceren met mensen die enkel hun taal spreken en ook 

het Engels niet beheersen? 

 
- Kennen mensen helemaal nog geen Nederlands?  

 
Dan kan je als organisatie uit de sociaal culturele sector beroep doen op sociaal tolken. Dit zijn 
opgeleide, kwaliteitsvolle tolken die zowel telefonisch als ter plaatse tolken en kan je bestellen via de 
Dienst Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie & Inburgering. Sociaal tolken zijn 
neutraal en gebonden aan het beroepsgeheim. Sociaal tolken inschakelen is ten zeerste aan te raden 
bij complexe gesprekken. 
 
Google Translate kan ook een hulp zijn als het gaat over simpele gesprekken. Let wel op met het 
gebruik van Google Translate. Het systeem werkt niet altijd even goed. Gebruik het nooit voor 
complexe gesprekken. 
 

http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
https://translate.google.be/?hl=nl


12 
 

      

    

 

- Kennen de mensen al wat Nederlands? 
 
Spreek dan duidelijke Nederlandse taal met hen. Tips en tricks over de principes van duidelijke taal 
vind je hier.  
 
Je gesproken duidelijke taal kan je ondersteunen door gebruik te maken van materialen zoals 
pictogrammen of documenten geschreven in duidelijke Nederlandse taal. 
Pictogrammen om je mondelinge en schriftelijke communicatie te ondersteunen vind je in een 
pictogrammendatabank van vzw De Rand of op www.sclera.be  
 
Vzw DeRand ontwikkelde ook een sportwoordenboekje dat je als organisatie kan gebruiken om te 
communiceren met anderstalige ouders die hun kinderen willen inschrijven in een sportclub. 
 

Hoe kan je als sportclub helpen?  

 

Als sportclub worden we niet geconfronteerd met asielzoekers, vluchtelingen en 

een personen zonder wettig verblijf, maar graag willen we helpen waar kan. Wat 

kunnen we doen? 

 
Je kan contact opnemen met het OCMW van jouw gemeente en vragen of je met de club lokaal iets 
kan betekenen voor de vluchtelingen in jouw gemeente. Je kan ook ook terecht bij de lokale 
integratiedienst.  
 
Je kan ook contact opnemen met je lokale sportdienst, en hen verder helpen bij bestaande 
sportactiviteiten voor vluchtelingen of samen nieuwe opstarten. 
 
Is er een opvangcentrum van Fedasil of het Rode Kruis in de buurt? Dan kan je daar ook eens horen 
wat je kan betekenen. Een overzicht van de opvangcentra kan je hier raadplegen. 
 

Meer info 

 

Waar kan je als sportclub met jouw vragen terecht?  

 
Algemene werking: 
Je hebt als sportclub vragen over het bereiken van vluchtelingen met je clubwerking en het omgaan 
met een nieuw publiek (taal, interculturele communicatie)? Contacteer de integratiedienst in je 
gemeente. Daar vind je een lijst waar er een integratiedienst.  
Je kan ook terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering via dirk.decock@integratie-
inburgering.be  
Ook hier kan je lokale sportdienst een helpende hand bieden. 
 

http://www.klaretaalrendeert.be/in_contact_met_klanten/spreken
http://www.klaretaalrendeert.be/in_contact_met_klanten/hulpmiddelen
http://www.klaretaalrendeert.be/in_contact_met_klanten/schrijven
http://www.pictogrammendatabank.be/
http://www.sclera.be/
http://www.derand.be/files/jeugd-sport/sportwoordenboekje.pdf
http://www.integratiebeleid.be/lokaal-integratiebeleid/contactgegevens
http://fedasil.be/nl/inhoud/alle-opvangcentra
http://www.integratiebeleid.be/lokaal-integratiebeleid/contactgegevens
mailto:dirk.decock@integratie-inburgering.be
mailto:dirk.decock@integratie-inburgering.be
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Verzekering: 
Je hebt als sportclub vragen over aansluitingen en verzekering, van niet-Belgen? Contacteer Lien 
Berton (Vlaamse Sportfederatie/Dynamo Project) via Lien@vlaamsesportfederatie.be 
 

Ben je als sportdienst, sportfederatie of sportclub op zoek naar 

praktijkvoorbeelden? 

 
Inspirerende praktijkvoorbeelden kan je vinden in ‘Sportdiensten en clubs in de bres voor 
vluchtelingen’ verschenen in het Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 251.  
 
Voor goede praktijken of het delen van informatie over dit thema kan je eveneens terecht bij Demos 
of contact opnemen met pieter.smets@demos.be  
 

Ontbreekt er nog cruciale informatie in deze vragenlijst? 

 
Signaleer jouw bijkomende vragen bij één van de volgende contactpersonen: 
Dirk.decock@integratie-inburgering.be 
Tine@vlaamsesportfederatie.be 
Piet.vandersypt@isbvzw.be 
Pieter.smets@demos.be 
Eva.vonck@sport.vlaanderen  
 
 

file://s3/sAlgemeen$/Inter/KICS%20Voorbereiding/Docs%20Eva%20Kennisc/INTERCULTURALITEIT/Sporters%20zonder%20papieren/Lien@vlaamsesportfederatie.be
http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.11396
http://isb.colo.ba.be/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=2.11396
http://www.demos.be/blog/tag/vluchtelingen-asiel-125
mailto:pieter.smets@demos.be
mailto:Dirk.decock@integratie-inburgering.be
mailto:Tine@vlaamsesportfederatie.be
mailto:Piet.vandersypt@isbvzw.be
mailto:Pieter.smets@demos
mailto:Eva.vonck@sport.vlaanderen

