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WOORD 
VOORAF
We hebben het genoegen u ons  jaar-
verslag voor te stellen van 2011, een 
jaar dat opnieuw in het teken stond 
van de asielcrisis. Tegen volgend jaar 
hopen we het tij te doen keren, als ge-
volg van de belangrijke maatregelen 
die getroffen worden in de loop van 
2012.

op voorstel van de staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, mevrouw Mag-
gie De Block, zal de federale regering 
een globaal en structureel plan voor 
asiel en opvang goedkeuren. Een 
snellere behandeling van de asielaan-
vragen, het invoeren van een lijst van 
‘veilige landen’, een betere identifica-
tie van de niet-begeleide minderjari-
gen, het uitstippelen van een terug-
keertraject, ontradingscampagnes in 
de herkomstlanden… Dit zijn enkele 
van de maatregelen die we verwach-
ten in 2012. Als organisatie verant-
woordelijk voor de opvang van asiel-
zoekers rekent Fedasil erop dat door 
deze maatregelen de druk op het op-
vangnetwerk zal afnemen. 
        
ondanks de moeilijke budgettaire 
context werden in 2012 bijkomende 
middelen vrijgemaakt voor asiel en 
opvang. Fedasil zal dit budget efficiënt 
beheren en het vrijwilligeterugkeer-
programma verder uitbouwen, in sa-
menwerking met de Dienst Vreemde-
lingenzaken en de betrokken partners 
in België en in de herkomstlanden. 

De opvangcapaciteit in België is de 
voorbije jaren voortdurend gegroeid. 
Met meer dan 24.000 beschikbare 
opvangplaatsen hebben we vandaag 
het plafond bereikt, zowel op operati-
oneel als op budgettair vlak. ook de 
zoektocht naar geschikte gebouwen 
verloopt steeds moeilijker. We heb-
ben dus zeker niet de bedoeling om 
de opvangcapaciteit nog verder uit te 
breiden. 

De noodopvang, die noodzakelijk 
was om snel te kunnen reageren op 
de stijgende instroom, moet ook 
worden afgebouwd. Deze tijdelijke 
opvang voldoet niet aan de kwali-
teitsnormen die we opleggen aan de 
reguliere opvang. Doordat er meer 
overplaatsingen nodig zijn tussen de 
verschillende opvangmodi zorgt de 
noodopvang bovendien voor een 
grote werklast. ook voor de asielzoe-
kers die gedurende hun volledige 
verblijf nood hebben aan een sta-
biele begeleiding, is de noodopvang 
verre van ideaal. De maatregelen van 
de regering moeten ons toelaten 
om de noodopvang af te bouwen, 
al moeten we voorzichtig blijven: de 
instroom van zowel asielzoekers als 
niet-begeleide minderjarigen is van-
daag immers nog steeds erg hoog. 

Een andere grote uitdaging is de op-
vang van niet-begeleide buitenlandse 
minderjarigen (NBBM), ondanks de 
vele extra plaatsen die er in 2011 kwa-
men voor deze doelgroep. Vandaag 
geven we voorrang aan de niet-bege-
leide minderjarigen die asiel aanvra-
gen: zij krijgen als eersten begeleiding. 
Fedasil zal binnenkort wel  plaatsen 
openen om ook de niet-begeleide 
minderjarigen die geen asiel aanvra-
gen, te kunnen opvangen gedurende 
de identificatiefase. De doorstroming 
van minderjarigen van het netwerk van 
Fedasil naar dat van de Gemeenschap-
pen blijft een pijnpunt. Daarom heeft 
de staatssecretaris voor Asiel en Migra-
tie het overleg tussen de betrokken in-
stanties onlangs opnieuw gelanceerd. 
  
Het personeel van Fedasil, ten slotte, 
eist een beter statuut en betere werk-
omstandigheden. ook op dit vlak 
zouden we in 2012 vooruitgang moe-
ten boeken en zouden er maatrege-
len moeten komen waardoor we de 
rechtspositie van onze werknemers 
kunnen verbeteren. 

ik hoop dat u dit jaarverslag met be-
langstelling zal lezen, 

Fanny François 
Directeur-generaal a.i 

 Woord vooraf                          opVANG VAN AsiELzoEkERs 2011            3



4               opVANG VAN AsiELzoEkERs 2011                   2011, kroniek van een nieuw crisisjaar

2011: kROniek 
VAn een nieUW 
CRiSiSJAAR

JANuARi  12 januari Een koninklijk besluit regelt de toekenning van materiële steun (opvang) aan asielzoe-

kers die beroepsinkomsten verwerven. Sinds 2010 mogen asielzoekers immers onder bepaalde voor-

waarden werken. 17 januari Opening van het noodopvangcentrum in Weelde (Rode Kruis, 512 

plaatsen). 17 januari Fedasil lanceert een federaal opvanginitiatief (FOI) in Schaarbeek (12 plaat-

sen). Andere initiatieven openen later in 2011 hun deuren in Turnhout (42 plaatsen) en Gedinne (8 

plaatsen). 19 januari Gezien het grote aantal noodopvangplaatsen (kazernes) die eind 2010 werden 

ingericht, organiseert Fedasil een opvangsysteem in drie stappen: nieuwkomers worden eerst in een 

noodopvangcentrum of transitcentrum opgevangen en worden vervolgens naar een regulier centrum 

doorverwezen om uiteindelijk een individuele woning te betrekken. 31 januari Opening van het 

opvangcentrum in Herbeumont (Rode Kruis, 400 plaatsen) dat allereerst de asielzoekers opvangt die 

in hotels werden ondergebracht. Meer dan 1.000 asielzoekers verblijven nog in hotels.

FEBRuARi 11 februari Instructie van Fedasil over ‘het begeleidingstraject’ van de illegale gezinnen die worden 

opgevangen in het kader van het koninklijk besluit van 24 juni 2004. De toepassing van het samen-

werkingsprotocol tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) wordt erin toegelicht. 

MAART Forse stijging van het aantal niet-begeleide minderjarige asielzoekers. In maart vragen zo’n 200 

jongeren asiel aan (voornamelijk uit Afghanistan). In 2010 ving Fedasil gemiddeld 75 minderjarige 

asielzoekers per maand op. 10 maart Fedasil en het CGVS pakken uit met ‘Asiel in België’, een 

nieuw communicatie-instrument voor asielzoekers (dvd en brochure).14 maart De bezettingsgraad 

in het opvangnetwerk en in de noodopvangcentra bereikt een nieuw hoogtepunt. Dat iedereen toch 

een plaats krijgt, is vooral te danken aan de creativiteit van de medewerkers op het terrein. 15 maart 

Opening van een opvangcentrum in Bergen (50 plaatsen) dat door een nieuwe partner wordt be-

heerd: de vzw Les Sept Lieues. 16 maart Ruim 3.000 asielzoekers worden inmiddels opgevangen 
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in noodopvangcentra of transitcentra. 24 maart ‘Arabische Lente’: de federale regering stemt in 

met de hervestiging in België van 25 vluchtelingen (Eritreeërs en Congolezen) vanuit Libië. België 

tekent echter niet meteen een stijging op van het aantal asielzoekers uit Libië, Tunesië en Egypte. 

29 maart Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet reist naar Kosovo om er 

een preventiecampagne op het vlak van immigratie te voeren.

ApRiL 15 april De federale regering lanceert een pakket asielmaatregelen: ontradingscampagnes in verschil-

lende landen van herkomst, extra personeel voor de asielinstanties en nieuwe opvangplaatsen. 26 april 

De instroom van asielzoekers blijft aanzwellen en Fedasil kan niet iedereen opvangen. Die dag melden 

zich 200 nieuwkomers bij Dispatching aan en één op twee krijgt geen opvangplaats toegewezen. 26 

april In de federale centra werden in 2010 verscheidene uitbreidingsprojecten opgestart met de instal-

latie van prefab woonmodules. De eerste woonmodules worden in Sint-Truiden in gebruik genomen, 

gevolgd door de opvangcentra in Arendonk, Sugny, Bovigny, Broechem, Poelkapelle.

MEi  Het percentage alleenstaande mannelijke asielzoekers neemt toe. In mei waren 48% van de nieuwko-

mers alleenstaande mannen, terwijl slechts 1/3 van de opvangplaatsen voor deze groep is voorbehou-

den. 10 mei Minder dan 300 mensen verblijven nog op hotel. De meesten van hen zijn minderjarig.

JuNi 1 juni Ruim 23.000 asielzoekers worden momenteel door Fedasil en zijn partners opgevangen. 20 

juni Wereldvluchtelingendag. In 2011 vieren we ook de 60ste verjaardag van het Verdrag van Genève 

dat het vluchtelingenstatuut bepaalt.

JuLi 11 juli De Dienst Voogdij, de DVZ en Fedasil tekenen samen een nieuwe strategie uit om de iden-

titeit en leeftijd van niet-begeleide minderjarigen sneller vast te stellen. 18 juli De 25 vluchtelingen 

uit Libië die zich in België komen hervestigen, komen aan in het opvangcentrum van Pondrôme 

(Fedasil). 20 juli De regering beslist om de noodopvang te verlengen (die eind 2010 werd opgestart), 

om de opvangcapaciteit verder op te trekken, een ‘open terugkeercentrum’ in te richten (beheerd door 

DVZ) en de procedure voor medische regularisatie bij te sturen om misbruiken aan te pakken.

AuGusTus Het aantal asielaanvragen blijft onverminderd toenemen: meer dan 2.000 dossiers per maand sinds 

augustus 2011. 25 augustus Bij de dienst Dispatching stijgt de spanning omwille van niet-toewij-

zingen. Fedasil beslist de wachtzaal van de Dispatching om veiligheidsredenen tijdelijk te sluiten. 

De wachtzaal gaat in december opnieuw open. 26 augustus Naar aanleiding van de verzadiging van 

het opvangnetwerk dient de Ligue des droits de l’Homme klacht in tegen Fedasil en de betrokken 

voogdijministers en staatssecretarissen.
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sEpTEMBER Steeds meer personen doen een beroep op het vrijwilligeterugkeerprogramma dat door Fedasil, de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de andere partners vanuit België wordt geor-

ganiseerd. In september keren bijna 400 personen vrijwillig terug naar hun land van herkomst. 26 

september De kaap van 10.000 asielzoekers die sinds oktober 2009 geen opvangplaats toegewezen 

kregen, is bereikt. Een jaar eerder telden we 5.000 niet-toewijzingen. 28 september Fedasil zoekt 

nieuwe individuele woningen in de buurt van de opvangcentra om er federale opvanginitiatieven 

(FOI) te openen.

okToBER Een nieuw record: in oktober 2011 worden maar liefst 2.604 asieldossiers ingediend (en 3.233 asiel-

zoekers vragen een opvangplaats). 1 oktober De asielcrisis krijgt heel wat media-aandacht. “Com-

ment Fedasil gère la crise de l’accueil” kopt Le Soir naar aanleiding van een reportage bij de Dispat-

ching. 5 oktober Fedasil legt een nota voor aan formateur Di Rupo en aan de onderhandelaars, 

betrokken bij de vorming van de nieuwe federale regering. In die nota pleit Fedasil voor een een-

malige spreiding van asielzoekers uit het opvangnetwerk over de OCMW’s van het land (financiële 

steun). Dit voorstel kan echter niet rekenen op de steun van de regering. 17 oktober Enorme toe-

stroom van asielzoekers: die dag krijgt meer dan de helft van de nieuwkomers geen opvangplaats (191 

niet-toewijzingen). 18 oktober Het UNHCR publiceert een rapport over het aantal asielaanvragen 

in de geïndustrialiseerde landen. Het aantal aanvragen blijft pieken: “De crisis was nog nooit zo erg 

als in 2011”, stelt het hoofd van het VN-agentschap.

NoVEMBER 9 november De regering bereikt een principieel akkoord om op korte termijn een lijst op te stellen 

van ‘veilige landen’. Voor asielzoekers uit die landen wordt de asielprocedure drastisch ingekort. De 

lijst bevat een aantal landen waarvan de onderdanen weinig kans maken om in België als vluchteling 

te worden erkend. 9 november Het aantal asielzoekers uit de Balkanlanden stijgt. De DVZ legt met 

de steun van Fedasil bussen in om vrijwillige terugkeerders naar het Balkangebied terug te brengen. 

11 november Viering 25 jaar Klein Kasteeltje (Brussel), het eerste en grootste opvangcentrum van 

België. Sinds 1986 werden hier bijna 50.000 mensen opgevangen. 28 november Vakbondsactie bij 

Fedasil: de vakbonden eisen een beter personeelsstatuut en betere werkomstandigheden.

DECEMBER 6 december Eedaflegging van de nieuwe regering Di Rupo. Maggie De Block (Open VLD) wordt 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en heeft voortaan de voogdij over Fedasil en de andere asielin-

stanties.13 december Sluiting van het noodopvangcentrum in Borzée (Fedasil, 250 plaatsen). 14 

december ‘SOS opvang’: acht Belgische ngo’s bundelen hun krachten om noodhulp te organiseren 

voor asielzoekers zonder opvangplaats. 22 december Opening van het centrum in Ans (Rode Kruis, 

300 plaatsen). 23 december De regering beslist om de noodopvang opnieuw te verlengen. Deze 

verlenging is nodig om voldoende winteropvangplaatsen te kunnen bieden. 
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OVeR 
FeDASiL
OPDRACHT
Fedasil, het federaal agentschap 
voor de opvang van asielzoekers, is 
een instelling van algemeen belang. 
sinds december 2011 staat Fedasil 
onder het toezicht van staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie Maggie 
De Block.

Fedasil verleent materiële hulp aan 
asielzoekers en andere catego-
rieën van vreemdelingen die even-
eens recht hebben op opvang. Het 
agentschap organiseert, zelf of sa-
men met zijn partners, kwaliteitsvol-
le opvang en begeleiding en zorgt 
daarnaast voor de observatie en ori-
entatie van niet-begeleide buiten-
landse minderjarigen (of ‘NBBM’).

Fedasil neemt actief deel aan het 
uittekenen, voorbereiden en uitvoe-
ren van het opvangbeleid. in het 
kader van verschillende initiatieven 
bevordert Fedasil tot slot de inte-
gratie van opvangcentra in de lokale 
gemeenschappen. Het agentschap 
is in België bovendien verantwoor-
delijk voor het beheer van het Euro-
pees Vluchtelingenfonds (EVF).

ook de programma’s voor vrijwil-
lige terugkeer worden door Fedasil 
gecoördineerd.

PERSONEEL EN ORGANISATIE
Het directiecomité van Fedasil is 
feitelijk het beslissingsorgaan van 
het agentschap en bestaat uit vier 
directeurs die een management-
functie uitoefenen: de directeur-ge-
neraal, de directeur Netwerkbeheer 
en -controle, de directeur operati-
onele diensten en de directeur Al-
gemene diensten. Eind 2011 waren 
slechts twee van die vier functies 
ingevuld. Fanny François is sinds 
maart 2010 directeur-generaal ad 
interim van Fedasil. 

in december 2011 stelde Fedasil 
1.288 mensen tewerk, goed voor 
1.123,1 voltijdse equivalenten 
(VTE’s). De medewerkers van Feda-
sil worden tewerkgesteld in een van 
de 19 opvangcentra (918,5 VTE’s 
in totaal), op de hoofdzetel, bij de 
dienst Dispatching of in een van de 
vier regionale bureaus (204,6 VTE’s 
in totaal). 

in één jaar tijd kwamen er 120 nieu-
we medewerkers bij (108,8 VTE’s) 
ter ondersteuning van de extra op-
vangcapaciteit. in het noodopvang-
centrum in Borzée, dat één jaar zou 
openblijven, werkten tot 13 decem-
ber 2011 een veertigtal mensen (35 
VTE’s).

De arbeidsomstandigheden en het 
statuut van het personeel van Feda-
sil werden in 2011 opnieuw in vraag 
gesteld. Net als in 2010 organiseer-
den de vakbonden in de loop van 
het jaar gerichte acties. De directie 
van het agentschap werkte intus-
sen haar ‘doelgroepenbeleid’ uit, 
waarmee ze een betere opvang 
en begeleiding voor bepaalde ca-
tegorieën van bewoners nastreeft. 
Dit vereist onder meer een ruimere 
omkadering en een ‘upgrade’ van 
het personeelskader (project ‘ip4’). 
in oktober 2011 werd het voorge-
stelde personeelsplan, nodig voor 
het opstarten van beide projecten, 
evenwel door de vakbonden afge-
keurd. De projecten kunnen boven-
dien niet zonder politiek en begro-
tingsakkoord worden uitgevoerd. 
Het overleg tussen directie, perso-
neel en vakbonden wordt ook in 
2012 voortgezet, net als het debat 
over de arbeidsvoorwaarden en het 
personeelsstatuut. 
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AANTAL VoLTiJDsE EquiVALENTEN (eind 2011)

* Dispatching, regionale bureau’s en ICT-coördinatoren inbegrepen.

** 35 voltijdse equivalenten tot 13 december 2011.  

 

Hoofdzetel * 204,6

Arendonk 59,0

Borzée ** 0,0

Bovigny 53,7

Broechem 52,8

Charleroi 36,5

Florennes 71,1

Jodoigne 41,8

kapellen 68,8

klein kasteeltje 116,6

Morlanwelz 41,8

Neder-over-Heembeek 30,1

poelkapelle 29,1

pondrôme 37,5

Rixensart 40,8

sint-pieters-Woluwe 20,8

sint-Truiden 88,2

steenokkerzeel 31,3

stoumont 38,0

sugny 27,2

Virton 33,7

totaal 1123,1

CommunicatieJuridische dienst Veiligheid en preventieinterne audit

 (vacant)

-  Human Resources

-  iCT

-  Begroting en financiën

-  Overheidsopdrachten

 Bieke Machiels (ai)

-  Voorbereiding opvangbeleid

-  Delegatie van de opvang

-  netwerkbeheer

-  Medische coördinatie

-  kwaliteitszorg

 Michaël Kegels

-  Desks en support

-  Federale centra

-  infrastructuur

-  Vrijwillige terugkeer

Directeur-generaal
Fanny François (ai)

EPRA

Fedasil is lid van ENARO (European Network of 
Asylum Reception Organisations), een netwerk 
van organisaties bevoegd voor de opvang van 
asielzoekers in verschillende Europese landen. 
Sinds maart 2011 zet Fedasil ook zijn schou-
ders onder een nieuw Europees overlegplatform: 
EPRA (European Platform of Reception Agen-
cies).

Terwijl ENARO de klemtoon legt op de uitwis-
seling van best practices tussen medewerkers 
op het terrein wil EPRA eerder een forum zijn 
dat zich toespitst op de strategische aspecten van 
de opvang. Beide think tanks vullen elkaar dus 
aan. Momenteel nemen zeven landen aan het 
EPRA-programma deel: België, Nederland, 
Ierland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk en 
Spanje. Fedasil wil dit netwerk verder uit-
bouwen zodat het een rol kan spelen in het na-
tionale en Europese beleid.

Directie algeMene
DienSten

Directie netWerKBeHeer 
en –cOntrOle

Directie OPeratiOnele
DienSten

situatie december 2011
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BUDGET
in 2011 bedroegen de inkomsten van Fedasil in totaal 
357.899.419 euro, als volgt uitgesplitst: 
-  Federale dotatie: 347.427.000 euro
-  Bijdrage van het Europees Vluchtelingenfonds: 9.113.021 

euro
-  subsidie RVA: 1.007.398 euro
-  Diverse eigen inkomsten: 352.000 euro

Met het oog op de uitbreiding van de opvangcapaciteit 
voor asielzoekers kreeg Fedasil in 2011 extra middelen. Het 
budget evolueerde de voorbije vijf jaar als volgt (jaarlijkse 
federale dotaties van Fedasil):

-  2007: 235.399 000 euro
-  2008: 237.085.000 euro
-  2009: 253.536.122 euro
-  2010: 321.442.328 euro
-  2011: 347.427.000 euro 

in 2011 bedroegen de uitgaven van Fedasil in totaal 
413.475.909 euro, als volgt uitgesplitst: 
-  personeelskosten (56,5 miljoen euro)
-  Werkingskosten (59,2 miljoen euro) die de volgende uit-

gaven dekken: 
•  Huur, lasten, onderhoud en herstellingen: 9.962.661 

euro
•  kantoorkosten: 1.183.099 euro
•  kosten van bekendmaking, publiciteit: 180.114 euro
•  Geschillen: 580.705 euro
•  Financiële lasten: 53.500 euro
•  overige prestaties en werken van derden: 808.472 euro
•  Terugbetaling personeel Defensie: 1.361.534 euro
•  kosten verbonden aan de huisvesting van asielzoekers: 

26.888.347 euro
•  Medische kosten voor asielzoekers: 18.213.212 euro

-  investeringsuitgaven (4,2 miljoen euro)
-  uitgaven ten gunste van derden (288,5 miljoen euro), 

m.a.w. subsidies betaald voor de financiering van de op-
vang van asielzoekers in andere structuren en het pro-
gramma voor vrijwillige terugkeer. in 2011 werden deze 
subsidies als volgt verdeeld: 57% voor het Belgische 
Rode kruis en voor de andere ngo-partners die bij de 
opvang betrokken zijn, 40% voor de oCMW’s, 2% voor 
ngo’s in het kader van het vrijwilligeterugkeerprogramma 
en 1% voor gemeenten met een opvangcentrum op hun 
grondgebied. 

-  uitgaven van organisaties die een project uitvoeren dat 
de steun geniet van het Europees Vluchtelingenfonds 
(EVF) (4,9 miljoen euro). Vermits Fedasil in België verant-
woordelijk is voor het beheer van het EVF, beschikt het 
agentschap over alle financiële middelen die de Europe-
se unie hiervoor aan België toekent.

%

personeel 14

Werking 14

investering 1

uitgaven ten bate van derden 70

EVF 1

uiTGAVEN 2011
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AAnkOMSTen
ASIEL-
AANVRAGEN
in 2011 werden in België 25.479 asiel-
dossiers ingediend (een dossier kan 
worden opgemaakt voor één asiel-
zoeker of voor een volledig gezin). 
Dit betekent een stijging van 28% ten 
opzichte van het jaar voordien. Dit cij-
fer bevestigt nog maar eens dat het 
aantal asielaanvragen sinds 2007 on-
verminderd in stijgende lijn gaat.

De voornaamste landen van herkomst 
zijn, in volgorde van grootte, Afgha-
nistan, Guinee, irak, Rusland, servië 
en kosovo. Eén asielaanvraag op vijf 
betreft een meervoudige aanvraag. 
We stellen eveneens vast dat het aan-
tal niet-begeleide minderjarigen die 
asiel aanvragen fors toeneemt (het 
merendeel uit Afghanistan). 
(Meer info op www.cgvs.be)

Net als de vorige jaren leidde de stij-
ging van het aantal asielaanvragen 
(en bijgevolg de extra instroom in de 
opvangstructuren) onvermijdelijk tot 
een overbezetting van het opvang-
netwerk.

in 2011 meldden zich 32.574 nieuwe 
asielzoekers bij de dienst Dispatching 
van Fedasil om een opvangplaats 
te vragen. De dienst Dispatching is 
ondergebracht in de gebouwen van 
de Dienst Vreemdelingenzaken en 
staat in voor de toewijzing van een 
‘verplichte plaats van inschrijving’ (of 
‘code 207’) die aangeeft welke struc-
tuur verantwoordelijk is voor de mate-
riële hulp aan de asielzoeker.

in 2011 verwees de Dispatching 
24.355 mensen naar een opvangstruc-
tuur, meestal een transitcentrum of 
noodopvangcentrum. Net als in 2009 
en 2010 kregen een aantal asielzoe-
kers geen opvangplaats toegewezen 
omdat er niet genoeg plaatsen be-
schikbaar waren in het reguliere op-
vangnetwerk en in de noodopvang. 
Hoewel ze in principe recht hebben 
op opvang, krijgen deze mensen 
geen code 207 en worden ze door-
verwezen naar een oCMW, waar ze 
maatschappelijke steun kunnen aan-
vragen. in 2011 kregen 4.314 perso-
nen geen opvangplaats. De dienst 
Dispatching moest aan nieuwkomers 
opnieuw een ‘niet-toewijzing’ geven 
vanaf eind april vermits de noodop-
vangcentra die eind 2010 werden 
ingericht het plaatstekort tijdens de 
eerste drie maanden van 2011 gro-
tendeels hadden ondervangen. Tus-
sen 12 oktober 2009 en 31 december 
2011 kregen in totaal 12.037 asielzoe-
kers geen opvangplaats toegewezen.

Van alle nieuwkomers die zich in 
2011 bij de Dispatching aanmeldden, 
kreeg 75% wel een opvangplaats en 
13% niet. De overige 12% waren zo-
genaamde ‘no show’ asielzoekers 
(personen die niet op zoek zijn naar 
een onderkomen of die al minstens 
een derde asielvraag hebben inge-
diend en dus niet langer recht heb-
ben op opvang).

De dienst Dispatching is eveneens 
verantwoordelijk voor het wijzigen en 
opheffen van de code 207. in 2011 
zorgde deze dienst er ook voor dat 
22.565 asielzoekers konden doorstro-
men van een noodopvangstructuur of 
transitcentrum naar een regulier cen-
trum (14.646 overplaatsingen) en van 
een regulier centrum naar een indivi-
duele woning (7.919 overplaatsingen).

TOEWIjZINGEN
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EVoLuTiE AsiELAANVRAGEN iN BELGië 
    

*  Tot 2009: schatting van het aantal personen dat overeenkomt met de asieldossiers. Vanaf 2010: aantal inschrijvingen bij de 

Dispatching van Fedasil. Bronnen: CGVS en Fedasil.
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Asielaanvragen
Equivalent personen *

32
 5

74
25

 4
79

asielaanvragen 
(dossiers)

vragen voor opvang 
(personen)

Toewijzingen No show
Niet-

toewijzingen

Januari 1 771 2 196 1 918 272 6

Februari 1 860 2 297 2 031 248 18

Maart 2 193 2 903 2 565 334 4

April 1 933 2 529 2 103 247 179

Mei 1 944 2 448 1 830 372 246

Juni 1 873 2 479 1 844 323 312

Juli 1 919 2 666 1 982 440 244

Augustus 2 149 2 879 2 011 362 506

september 2 480 3 148 1 998 303 847

oktober 2 604 3 233 1 805 359 1 069

November 2 318 2 670 1 960 281 429

December 2 435 3 126 2 308 361 457

2011 25 479 32 574 =              24 355 +           3 902  +          4 317

Bronnen: CGVS en Fedasil. 

AsiELAANVRAGEN EN ToEWijziNGEN iN 2011 
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OPVAnGCAPACiTeiT

Eind 2011 telde het netwerk voor de opvang van asielzoe-
kers in België 24.026 plaatsen. in één jaar tijd kwamen er 
dus 2.614 nieuwe plaatsen bij (tegenover 21.412 plaatsen 
eind 2010), goed voor een toename van 12%. De verzadi-
ging van het opvangnetwerk sinds 2008 gaf ook in 2011 
aanleiding tot een verdere capaciteitsuitbreiding. 

Het opvangnetwerk telt 21.589 reguliere (of ‘structurele’) 
plaatsen en 2.437 noodopvangplaatsen (of ‘transitplaat-
sen’). De reguliere plaatsen zijn verspreid over collectieve 
centra en individuele woningen (elk goed voor 50% van de 
opvangcapaciteit).

Fedasil beheert zelf 20% van de totale opvangcapaciteit. 
De andere plaatsen staan onder het beheer van partners 
die een overeenkomst hebben met Fedasil: de oCMW’s 
(met de lokale opvanginitiatieven of Loi’s, die 37% van 
de totale capaciteit uitmaken), de Franstalige (17%) en 
Nederlandstalige (7%) tak van het Rode kruis, ngo’s (Ciré 
en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 8%) en andere partners 
(1%). De noodopvangstructuren vertegenwoordigen de 
overige 10%.

Het opvangtraject in België verloopt in principe in twee 
stappen. Eerst verblijven de asielzoekers in een collectieve 
opvangstructuur (een centrum). Vervolgens kunnen ze, na 
een verblijf van vier maanden en afhankelijk van het aantal 
beschikbare plaatsen, hun overplaatsing aanvragen naar 
een individuele woning waar ze meer autonomie genieten. 
Als gevolg van de aanhoudende verzadiging van het op-
vangnetwerk werd dit systeem in januari 2011 aangepast: 
nieuwkomers worden eerst tijdelijk opgevangen in een 
noodopvangcentrum en pas als er een plaats vrijkomt, stro-
men ze door naar een collectief centrum. Fedasil schakelde 
dus van een opvangmodel in twee fasen naar een model 
in drie fasen.

OPVANGNETWERK
opVANGNETWERk: 
VERDELiNG pER AANBiEDER 

plaatsen %

Reguliere opvang 21 589 90

Fedasil 4 746 20

Croix-Rouge 4 106 17

Rode kruis 1 627 7

Lokale opvanginitiatieven (oCMW's) 8 868 37

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 953 4

Ciré 1 016 4

Andere partners 273 1

Noodopvang/Transit 2 437 10

Fedasil, Croix-Rouge, Rode kruis en 
samu social

2 302 10

Hotels 135 <1

totaal 24 026 100
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OPVAnGCAPACiTeiT
NOODOPVANG/TRANSIT
Eind 2010 kwamen er na een beslissing van de ministerraad 
flink wat noodopvangplaatsen (of ‘transitplaatsen’) bij, in 
kazernes die door het Rode kruis en Croix-Rouge worden 
beheerd. Deze noodopvangcentra waren in maart 2011 vol-
ledig operationeel.

in december 2011 maakte de noodopvang 10% van de to-
tale opvangcapaciteit uit, goed voor 2.437 plaatsen. Deze 
noodopvangplaatsen zijn als volgt verdeeld: het Belgische 
Rode kruis beheert 1.695 plaatsen (in Bastogne, Gembloux, 
Houthalen en Weelde), samu social staat in voor 400 plaat-
sen (Elsene), Fedasil beheert 207 plaatsen (in sint-pieters-
Woluwe en in een vleugel van het klein kasteeltje) en 135 
asielzoekers verblijven in een hotel.

Tussen december 2010 en december 2011 organiseerde 
Fedasil noodopvang in Borzée (La Roche-en-Ardenne). Dit 
centrum bood plaats aan 250 asielzoekers en één jaar lang 
vonden zo’n 700 asielzoekers er een tijdelijk onderkomen. 
Vermits het noodopvangcentrum maar één jaar zou mee-
draaien, werd de huurovereenkomst tussen Fedasil en de ei-
genaar niet verlengd. De kazerne van Bierset (Croix-Rouge) 
daarentegen, werd in december 2011 bestendigd als regu-
lier centrum.

Noodopvang is per definitie tijdelijk en de noodopvangcen-
tra zouden aanvankelijk eind 2011 hun deuren sluiten. De 
noodmaatregel werd echter verlengd om voldoende win-
teropvangplaatsen te kunnen garanderen. 

sinds 2009 worden asielzoekers ook ondergebracht in 
goedkope hotels, voornamelijk in Brussel. Begin 2011 ver-
bleven nog altijd bijna 1.200 asielzoekers in hotels, maar 
zowel Fedasil als de regering wilden deze geïmproviseerde 
opvang afschaffen (ten laatste tegen eind maart 2011, zo be-
sliste de regering). Tijdens de eerste drie maanden van 2011 
verhuisden de asielzoekers uit de hotels rechtstreeks naar 
de reguliere opvang. De noodopvang bleef voorbehouden 
voor nieuwkomers. in december 2011 verbleven ondanks 
alle inspanningen van Fedasil nog een honderdtal mensen 
in hotels, voornamelijk niet-begeleide jongeren van wie de 
leeftijd (en dus minderjarigheid) nog moest worden vastge-
steld.
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REGULIERE OPVANG
op het einde van 2011 telde het reguliere (‘structurele’) net-
werk 21.589 opvangplaatsen, hetzij 90% van de totale capa-
citeit, verspreid over collectieve opvangstructuren (centra) 
en individuele woningen. Fedasil is de beheerder van dit 
netwerk. Het agentschap organiseert zelf een deel van de 
opvangplaatsen (de federale centra) en vertrouwt de op-
vang van asielzoekers deels toe aan partners.

België telt in totaal 56 opvangcentra (de 6 noodopvangcen-
tra niet meegerekend) die samen plaats bieden aan 10.752 
asielzoekers. De ligging van de centra ziet u op de kaart op 
pagina 15. Fedasil beheert zelf 18 reguliere opvangcentra 
(in totaal 4.746 plaatsen), waarvan twee observatie- en ori-
entatiecentra voor niet-begeleide minderjarigen. Nog 18 
opvangcentra of 4.106 plaatsen worden door het (Frans-
talige) Croix-Rouge georganiseerd en 14 centra of 1.627 
plaatsen door het (Nederlandstalige) Rode kruis. De andere 
centra staan onder het beheer van verschillende partners 
(socialistische mutualiteiten, vzw Les sept Lieues, Broeders 
van Liefde en soi Gent).

in de federale centra kwamen er in 2011 bijna 400 extra 
plaatsen bij. Dankzij de installatie van prefab woonmodules 
kunnen de centra van Arendonk, Bovigny, Broechem, poelka-
pelle, sint-Truiden en sugny nu meer asielzoekers opvangen.

Fedasil opende in 2011 drie nieuwe ‘federale opvanginitia-
tieven’ (of Foi’s) in schaarbeek, Gedinne en Turnhout. Een 
Foi bestaat uit één of meer individuele woningen en wordt 
opgericht in de buurt van een bestaand opvangcentrum, 
dat het Foi ook beheert. De bewoners van een Foi genie-
ten een grote autonomie en het ‘moedercentrum’ heeft 
een eerder ondersteunende functie. zo’n Foi werkt met 
een klein team. Het eerste Foi opende in 2010 zijn deuren 
in Arendonk. Eind 2011 boden de vier Foi’s plaats aan 99 
asielzoekers. Begin 2012 werden enkele nieuwe Foi’s ge-
opend en er zijn nog plannen voor de oprichting van bij-
komende Foi’s, afhankelijk van de beschikbare middelen.

De individuele woningen bieden samen 10.837 opvang-
plaatsen. ze worden beheerd door een oCMW (in de lokale 
opvanginitiatieven of Loi’s, 8.868 plaatsen in totaal) of een 
vereniging van de ngo-koepels Ciré of Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen (1.969 plaatsen in totaal). 

in één jaar tijd kwamen er 700 opvangplaatsen bij in Loi’s. 
in december 2011 organiseerden al bijna 475 oCMW’s een 
lokaal opvanginitiatief. Het aantal plaatsen is voor ieder ini-
tiatief verschillend (tussen 1 en 176 plaatsen, of gemiddeld 
ongeveer twintig plaatsen). 

ASIElBElEId

In april en in juli 2011 lanceert de regering van 
lopende zaken een pakket asielmaatregelen: ont-
radingscampagnes in sommige herkomstlanden, 
extra personeel voor de asielinstanties, nieuwe op-
vangplaatsen en verlenging van de noodopvang. 
In afwachting van een nieuwe regering keurt een 
meerderheid in het parlement een wijziging goed 
van de opvangwet waardoor bepaalde catego-
rieën van asielzoekers worden uitgesloten van het 
recht op materiële hulp.

In december 2011 is de regering di Rupo een feit. 
Maggie de Block wordt staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie: de opvang van asielzoekers en de 
asielprocedure vallen voortaan onder de bevoegd-
heid van één persoon. Het regeerakkoord besteedt 
flink wat aandacht aan asiel. Om het tij te keren 
wil de kersverse staatssecretaris een globaal plan 
uitwerken (procedures, in- en uitstroom, minder-
jarigen, terugkeer, samenwerking tussen de ver-
schillende instanties). de regering opteert voor 
een materieel spreidingsplan op vrijwillige basis, 
waarbij OCMW’s verspreid over het land wor-
den aangemoedigd om extra opvangplaatsen te 
openen in lOI’s. de noodopvang wordt door de 
regering di Rupo opnieuw verlengd.
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opvangcentra aantal capaciteit

Fedasil * 18 4 746

Rode kruis 14 1 627

Croix-Rouge 18 4 106

Andere partners 6 273

Noodopvang/Transit

LiGGiNG VAN DE opVANGCENTRA (eind 2011) 

* FOI’s (Arendonk, Klein Kasteeltje, Pondrôme) inbegrepen. Klein Kasteeltje: 856 plaatsen, waarvan 112 noodopvangplaatsen.  
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BeZeTTinG
BEZETTINGSGRAAD
in december 2011 verbleven in totaal 23.148 asielzoekers 
in een of andere opvangstructuur, wat neerkomt op een be-
zettingsgraad van 96,3%. De bezettingsgraad vergelijkt de 
opvangcapaciteit met het aantal opgevangen personen. 
De situatie wordt als kritiek beschouwd vanaf een bezet-
tingsgraad van 94%. Niet alle beschikbare bedden kunnen 
immers ook effectief worden gebruikt. Wanneer bijvoor-
beeld een gezin van 5 in een kamer met 6 bedden wordt 
ondergebracht, dan gaat één plaats verloren. En af en toe 
kan een kamer tijdelijk niet worden ingenomen omdat er 
werken worden uitgevoerd. Dat de bezettingsgraad kon 
oplopen tot 96,3% is allereerst te danken aan de extra ‘cri-
sisbedden’ in de bestaande centra (overcapaciteit), maar 
ook aan de flexibiliteit en creativiteit van de opvangstructu-
ren en de dienst Dispatching. 

De toenemende instroom gekoppeld aan het feit dat asiel-
zoekers langer in de opvangstructuren verblijven (omwille 
van de achterstand in de behandeling van asielaanvragen) 
heeft een negatieve impact op de uitstroom. 

Aangezien een uitbreiding van het netwerk alleen niet vol-
staat om de opvangcrisis op te lossen, pakte Fedasil uit met 
verscheidene maatregelen die asielzoekers moeten aan-
zetten om het netwerk sneller te verlaten. sinds 2009 wer-
den in die zin al verschillende instructies gegeven, onder 
meer de opheffing van de code 207. in 2011 pleitte Fedasil 
eveneens voor de overschakeling naar een systeem waar-
bij financiële steun wordt verleend aan een groep bewo-
ners op basis van een spreidingsplan. Dit spreidingsplan 
verdeelt de asielzoekers over de verschillende oCMW’s op 
Belgisch grondgebied. De wet voorziet in deze mogelijk-
heid, maar de effectieve invoering vereist de goedkeuring 
van de ministerraad. in 2011 (net als in 2009 en 2010) stel-
de Fedasil aan de regering voor om opnieuw een sprei-
dingsplan in te voeren. De regering nam hierover echter 
geen beslissing.

BEzETTiNGsGRAAD (eind 2011)

capaciteit bezetting
bezettings-

graad %

Fedasil 4 746 4 676 98,5

Croix-Rouge 4 106 3 850 93,8

Rode kruis 1 627 1 616 99,3

oCMW's (Loi's) 8 868 8 498 95,8

Ciré en Vluchtelingenwerk 1 969 1 912 97,1

Andere partners 273 272 99,6

Noodopvang 2 437 2 324 95,4

totaal 24 026 23 148 96,3

HulP BIJ INCIdENTEN

In 2008 lanceerde Fedasil ‘stressteams’ in de fede-
rale opvangcentra. deze stressteams bestaan uit 
vrijwilligers die eerstelijnshulp verstrekken aan 
collega’s die te maken krijgen met een schokkende 
gebeurtenis in hun werkomgeving (agressie, vecht-
partij, zelfmoord, ongeval…). deze vrijwilligers 
vangen de betrokkenen op, bieden een luisterend oor 
en volgen hun collega’s gedurende enkele dagen of 
weken op. de leden van het stressteam (2 of 3 per 
centrum) krijgen daartoe een speciale opleiding.

In 2011 werd melding gemaakt van 337 inciden-
ten in de centra van Fedasil, of bijna één incident 
per dag. dit cijfer is zo goed als stabiel gebleven in 
vergelijking met 2010, hoewel er wel verschillen 
zijn tussen de centra onderling. Wanneer een (grote) 
groep medewerkers bij een incident betrokken is, 
schakelt Fedasil een externe preventiedienst in.
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BeZeTTinG

zoals de ‘opvangwet’ (wet van 12 januari 2007 betreffende 
de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere ca-
tegorieën van vreemdelingen) en andere beschikkingen 
bepalen, staat Fedasil samen met zijn partners in voor de 
opvang van asielzoekers en van andere groepen van vreem-
delingen. Alle gehuisveste personen hebben recht op op-
vang en materiële hulp en kunnen bij een bepaalde cate-
gorie worden ingedeeld, afhankelijk van de fase waarin hun 
aanvraag zich bevindt.

Veruit de grootste groep is de groep van asielzoekers van 
wie de asielaanvraag momenteel wordt onderzocht door 
de Dienst Vreemdelingenzaken (DVz) of door het Commis-
sariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen 
(CGVs), ofwel door de Raad voor Vreemdelingenbetwis-
tingen (RvV). Deze groep maakt 74,3% van de opgevangen 
personen uit (zie overzicht hieronder). Deze groep is door 
de jaren heen alleen maar groter geworden (in 2008 verte-
genwoordigde deze nog de helft van alle bewoners).

De andere categorieën van bewoners zijn uitgeprocedeer-
de asielzoekers die gedurende een bepaalde overgangs-
periode nog recht hebben op opvang, personen die een 

verlenging van hun verblijfstitel hebben aangevraagd of 
verkregen, of personen die een verblijfstitel kregen en die 
binnen afzienbare tijd het opvangnetwerk zullen verlaten.

Deze cijfers houden geen rekening met minderjarigen in 
een ooC of personen die in noodopvangstructuren ver-
blijven. in noodopvangcentra worden uitsluitend ‘nieuwe’ 
asielzoekers opgevangen. Niet-begeleide minderjarigen 
die het resultaat van hun leeftijdstest afwachten, worden in 
hotels ondergebracht.

in het opvangnetwerk worden ook gezinnen opgevangen die 
illegaal in ons land verblijven en van wie een oCMW heeft 
vastgesteld dat de kinderen hulpbehoevend zijn en dat de 
ouders hen niet kunnen onderhouden (kB van 24.06.2004). 
Eind 2011 maakten deze ‘illegale gezinnen’ 1,3% van het 
totale aantal opgevangen personen uit. in 2010 onderte-
kenden Fedasil en de DVz een samenwerkingsprotocol dat 
in een begeleidingstraject voorziet voor deze gezinnen, die 
weinig toekomstperspectieven hebben. De toepassing van 
het protocol werd toegelicht in een instructie die begin 2011 
naar de opvangstructuren werd verstuurd.

PROFIEL VAN DE OPGEVANGEN PERSONEN

pRoCEDuRELE oF ADMiNisTRATiEVE sTATus VAN DE opGEVANGEN pERsoNEN *

2009
% 

2010
% 

2011
%

Lopende asielprocedure (DVz, CGVs of RvV) 65,1 73,9 74,3

in beroep bij de Raad van state in het kader van de oude asielprocedure 6,3 1,0 0,1

in beroep bij de Raad van state in het kader van de nieuwe asielprocedure 0,9 0,9 1,1

personen met een verblijfsvergunning, in overgangsfase naar financiële steun (erkende 
vluchtelingen, subsidiaire bescherming en geregulariseerden) 

5,5 4,3 4,2

uitgeprocedeerde personen, maar rechthebbend op opvang gedurende een overgangsperiode 6,2 9,2 12,2

uitgeprocedeerde personen die een verlenging van hun verblijfstitel hebben gevraagd of gekregen 
(inbegrepen personen met een lopende aanvraag voor een regularisatie om medische redenen)  

8,8 5,1 5,3

ontvankelijke aanvragen tot regularisatie om medische redenen 2,8 4,1 1,3

illegale gezinnen die worden opgevangen in het kader van het kB van 24.06.2004 3,8 1,4 1,3

Bijzondere gevallen van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen 0,7 0,2 0,2

totaal 100 100 100

*  Personen die in de noodopvang of in een OOC verblijven, niet meegerekend. 
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HERkoMsT VAN DE BEWoNERs VAN DE 
opVANGsTRuCTuREN pER CoNTiNENT *

%

Europa ** 44

Afrika 28

Azië 27

Amerika, staatlozen en onbepaald 1

* Noodopvang en OOC’s niet inbegrepen.
**  Onderdanen uit Rusland, Turkije en de Kaukasuslanden worden bij 

Europa geteld. 

sAMENsTELLiNG VAN DE GEziNNEN *

*  Noodopvang en OOC’s niet inbegrepen.

%

Volwassenen in gezinsverband 32

Minderjarigen in gezinsverband (begeleid) 32

totaal personen in gezinsverband 64

Alleenstaande vrouwen 7

Allenstaande mannen 25

Niet-begeleide minderjarigen 4

totaal alleenstaande personen 36

Wat de gezinssamenstelling betreft, stellen we vast dat Fed-
asil en zijn partners voor het merendeel gezinnen opvangen 
(64% van alle bewoners). zowat 25% van de opgevangen 
personen zijn alleenstaande mannen, 7% zijn alleenstaande 
vrouwen en 4% zijn niet-begeleide buitenlandse minderjari-
gen (NBBM). Meer dan één bewoner op drie is jonger dan 18 
jaar (niet-begeleide minderjarige of minderjarige met fami-
lie). opmerkelijk is dat in 2011 heel wat alleenstaande man-
nen asiel aanvroegen, terwijl het reguliere netwerk niet over 
voldoende plaatsen voor deze groep beschikt. zo was half-
weg 2011 één asielzoeker op twee een alleenstaande man.

Met betrekking tot de nationaliteit merken we op dat de per-
sonen die in het netwerk worden opgevangen afkomstig zijn 
uit meer dan honderd verschillende landen. De herkomst-
landen van de opgevangen personen zijn door de jaren 
heen grotendeels dezelfde gebleven: 44% van de bewo-
ners is afkomstig van het Europese vasteland (de kaukasus 
en de Balkan), 28% uit Afrika (Guinee, Congo) en 27% uit 
Azië (Afghanistan, irak). Vooral de instroom vanuit Afghani-
stan lijkt aan te zwellen (12% van alle opgevangen personen 
eind 2011), een trend die wordt bevestigd door het toene-
mende aantal asielaanvragen in België vanuit dit land. 

RESETTlEMENT

Hervestiging of resettlement is het selecteren en over-
brengen van vluchtelingen naar een derde land van-
uit een land waar ze bescherming hebben gezocht. 
Het project biedt een oplossing voor vluchtelingen 
die in het eerste opvangland onvoldoende worden 
beschermd of geen vooruitzicht hebben op integratie.

In juli 2011 vangt België 25 vluchtelingen uit libië 
op (Eritreeërs en Congolezen). deze vluchtelingen 
genoten bescherming in libië maar vluchtten bij 
het uitbreken van de opstand naar een noodkamp 
in Tunesië. Na hun aankomst in België verblijven 
ze eerst enkele weken in het opvangcentrum van 
Fedasil in Pondrôme. Om de aanpassing van de 
25 vluchtelingen aan het leven in België te verge-
makkelijken, krijgen ze begeleiding in een veilige, 
stabiele omgeving en volgen ze één of meer oplei-
dingen. Na deze overgangsperiode gaan ze met de 
hulp van twee organisaties (Caritas en Convivial) 
op zoek naar een eigen woning. Meer weten over 
dit project? Ga naar www.hervestiging.be
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nieT-BeGeLeiDe 
MinDeRJARiGen

capaciteit bezetting
bezettings-

graad
Fedasil

ooC's 100 96 96

plaatsen voor NBBM 406 427 105

Autonome jongeren 183 187 102

Transitplaatsen 31 33 106

Rode kruis

plaatsen voor NBBM 118 119 101

Croix-Rouge 

plaatsen voor NBBM 46 44 96

Transitplaatsen 15 13 87

OCMW's

collectieve plaatsen in Loi's 38 38 100

individuele plaatsen in Loi's 123 122 99

Andere

socialistische mutualiteiten 0 8 -

Broeders van Liefde 50 50 100

Les sept Lieues 10 9 90

Hotels 135 135 100

total 1 255 1 281 102

opVANGCApACiTEiT VooR NBBM EN BEzETTiNGMinderjarigen die zonder ouder(s) of wettelijke voogd in 
België aankomen (‘niet-begeleide buitenlandse minderja-
rigen’ of NBBM) komen in aanmerking voor een opvang-
traject en een begeleiding op maat. Vermits de opvang van 
NBBM niet los kan worden gezien van de opvang van asiel-
zoekers, ondervonden ook deze jongeren de gevolgen van 
de opvangcrisis. Eind 2011 vingen Fedasil en zijn partners 
zo’n 1.281 NBBM op (+64% ten opzichte van eind 2010).

zodra een NBBM in contact komt met de Dienst Vreemde-
lingenzaken of de politie, wordt de Dienst Voogdij (van de 
FoD Justitie) op de hoogte gebracht. Deze dienst is verant-
woordelijk voor het identificeren van de jongeren en het 
toewijzen van een voogd.

in principe verloopt het opvangtraject voor NBBM in drie 
fasen. in een eerste fase worden de NBBM (al dan niet 
asielzoekers) opgevangen in een observatie- en oriënta-
tiecentrum (ooC). Er zijn twee ooC’s: één in Neder-over-
Heembeek en één in steenokkerzeel. ze worden beheerd 
door Fedasil en bieden elk 50 opvangplaatsen. Wanneer de 
minderjarige asiel aanvraagt, wordt hij of zij overgebracht 
naar een collectieve opvangstructuur in het netwerk van Fe-
dasil (tweede fase, in totaal 841 plaatsen). Daar worden ze 
opgevangen en begeleid in afdelingen op maat van NBBM. 
in een derde fase kan de jonge asielzoeker worden door-
verwezen naar een meer individuele opvangstructuur waar 
hij of zij meer vrijheid en autonomie geniet, maar toch nog 
begeleiding krijgt. zo’n individuele opvangstructuur wordt 
georganiseerd door een Loi of een partnervereniging (in 
totaal 133 plaatsen). Vraagt de minderjarige geen asiel aan, 
dan voorziet de wet in een aangepaste opvang die in eerste 
instantie door de Gemeenschappen wordt ingericht.

Als gevolg van de ‘asielcrisis’ werd dit systeem in drie fa-
sen echter grondig verstoord. We stellen allereerst vast dat 
het aantal jongeren dat asiel aanvraagt onverminderd blijft 
toenemen (bijna 1.500 jongeren in 2011, tegenover 900 in 
2010 en minder dan 400 in 2006). 

Daarnaast merken we ook op dat deze jongeren steeds 
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langer in de opvangstructuren verblijven, dat de gespe-
cialiseerde diensten van de Gemeenschappen te weinig 
plaatsen aanbieden en dat de uitstroom van jongeren met 
een verblijfstitel bijzonder moeizaam verloopt.

Bijkomend probleem is het bepalen van de identiteit en 
leeftijd van NBBM van wie de leeftijd volgens de overheid 
onzeker is, een proces dat de laatste jaren steeds langer 
leek te duren. in juli 2011 tekenden Fedasil, de Dienst Voog-
dij en de Dienst Vreemdelingenzaken samen een nieuwe 
strategie uit om de identiteit en leeftijd van niet-begeleide 
minderjarigen sneller vast te stellen. De resultaten van deze 
samenwerking zijn ronduit positief: eind 2011 verbleven 
NBBM van wie de leeftijd nog moest worden bepaald ge-
middeld 13 dagen in een transitcentrum (tegenover 36 da-
gen in 2010). De jongeren van wie de leeftijd niet gekend 
is, worden eerst in een transitcentrum opgevangen (op het 
einde van 2011 waren er 46 plaatsen beschikbaar, verspreid 
over 4 centra) of, als het echt niet anders kan, in een hotel, in 
afwachting van het resultaat van hun leeftijdstest. Dankzij dit 
systeem kunnen de opvangplaatsen die specifiek bedoeld 
zijn voor NBBM effectief worden ingevuld door jongeren 
van wie de minderjarigheid werd vastgesteld. De jongeren 
die als meerderjarig worden erkend, stromen door naar 
een opvangstructuur voor volwassenen.

ook in 2011 breidde Fedasil de opvangcapaciteit voor 
NBBM verder uit. De meeste federale centra beschikken in-
tussen over een afdeling die specifiek voor NBBM is voor-
behouden. in de zomer van 2011 kreeg Fedasil bovendien 
extra middelen om opvangplaatsen in te richten voor ‘auto-
nome’ minderjarigen (180 plaatsen) , doorgaans jongeren 
van 17 jaar en/of die voldoende zelfstandig zijn. De twee 
ooC’s vangen de meest kwetsbare jongeren op, die al dan 
niet asiel aanvragen. in december 2011 verbleven ondanks 
deze extra inspanningen nog 135 jongeren in hotels. 

Het profiel van de NBBM die in het netwerk van Fedasil en 
zijn partners worden opgevangen, is de voorbij jaren gro-
tendeels hetzelfde gebleven. Het betreft voornamelijk jon-
gens (78,5% van de jongeren die in 2011 werden opgevan-
gen), meestal 16 tot 17 jaar oud. Afghanistan en Guinee zijn 
veruit de voornaamste herkomstlanden van de opgevangen 
NBBM (respectievelijk 40 en 25% van alle jongeren).

opVANGCApACiTEiT VooR NBBM pER FAsE

%

Fedasil (ooC's inbegrepen) 57

oCMW's (lokale opvanginitiatieven - 
Loi's)

13

Rode kruis 9

Croix-Rouge 5

Andere 5

Hotels 11

opVANGCApACiTEiT VooR NBBM pER opVANGAANBiEDER 

%

ooC's (eerste fase) 8

Collectieve opvang (tweede fase) 67

individuele opvang (derde fase) 11

Transit en hotels 14
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SUBSiDieS
Fedasil verleent subsidies in het kader van specifieke over-
eenkomsten. zo steunt het Agentschap projecten voor 
asielzoekers of andere personen die ook recht hebben op 
opvang en al dan niet in de opvangstructuren verblijven. 

in 2011 werden in het kader van specifieke overeenkom-
sten 12 projecten gesubsidieerd, voor een totaalbedrag 
van 1.013.619 euro.

begunstigde projet subsidie 2011

Mentor-Escale Begeleiding van niet-begeleide minderjarigen 226 230

synergie 14 opvang van niet-begeleide minderjarigen 150 000

BCHV Juridische bijstand 134 666

Convivium Hulp bij de overgang naar financiële steun 119 020

ulysse psychologische hulp 75 625

Croix-Rouge Begeleiding in de hotels 56 267

sétis bruxellois (Ciré) sociale vertaal- en tolkendienst 50 000

sétis wallon sociale vertaal- en tolkendienst 50 000

Brussel onthaal sociale vertaal- en tolkendienst 40 000

Bruxelles Accueil sociale vertaal- en tolkendienst 40 000

Vluchtelingenwerk Vlaanderen opvangpunt voor asielzoekers (siA) 36 032

Les Amis de kirikou Crèche in het opvangcentrum van Rixensart 35 779

totaal 1 013 619

spECiFiEkE oVEREENkoMsTEN 2011
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HeT eUROPeeS 
VLUCHTeLinGen
FOnDS

Het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) werd in 2000 door 
de Europese unie in het leven geroepen om in de deel-
nemende lidstaten projecten mee te financieren voor de 
opvang van asielzoekers, de integratie van vluchtelingen 
en voor hervestiging. Fedasil staat als bevoegde overheid 
in voor het beheer van het EVF in België. Het agentschap 
verleent advies en ondersteuning aan de door het EVF ge-
steunde projecten, volgt ze op en controleert ze.

De projecten die door het EVF worden gesteund, genieten 
een gebruikelijke medefinanciering van 50% van de totale 
kost van het project. Deze steun kan in sommige gevallen 
worden opgetrokken tot 75%. Die projecten moeten dan 
wel aansluiten bij de prioriteiten die door de Europese unie 
werden vastgelegd en die in België in de meerjarenpro-
gramma’s (EVF 2008-2013) werden overgenomen. zowel 
verenigingen als overheden kunnen steun krijgen.

Juridische hulp, psychologische en sociale begeleiding, 
inschakeling in de arbeidsmarkt, opleidingen… Het EVF 
steunt uiteenlopende acties. zo verleende het EVF in 2011 
(EVF-programma 2010) steun aan 39 projecten (zie over-
zicht pagina 25). Daarbij werd ook rekening gehouden met 
de gevolgen van de opvangcrisis. Naast de eerder ‘klassie-
ke’ projecten werden ook projecten meegefinancierd  die 
erkende vluchtelingen begeleiden in hun zoektocht naar 
een woning of die kwetsbare doelgroepen (vrouwen en 
minderjarigen) ondersteunen.

De Europese Commissie kende in het kader van het EVF-
programma 2011 een uitzonderlijke tegemoetkoming van 
4,75 miljoen euro toe om de asielcrisis in België te kenteren. 
Dankzij deze steun konden de asielinstanties (DVz, CGVs, 
RvV) extra personeel aanwerven om de asieldossiers sneller 
te behandelen en kon Fedasil zijn opvangcapaciteit verder 
uitbreiden. 
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HeT eUROPeeS 
VLUCHTeLinGen
FOnDS

organisatie projet                                                                                                                                             EVF ondersteuning

Belgisch Comité voor Hulp 
aan Vluchtelingen (BCHV)

Steun voor gezinshereniging van erkende vluchtelingen 72 007,50

Belgisch Comité voor Hulp 
aan Vluchtelingen (BCHV)

Opvolgen van het respecteren van de rechten van asielzoekers in overeen-
stemming met de Europese richtlijnen

140 550,02

Convivium Begeleiding van de vluchtelingen in de overgansperiode naar financiële steun 116 545,28

Convivium Aangepaste socio-professionele begeleiding voor vluchtelingen 10 164,09

Form'Anim Huisvesting, opleiding en werk, psychologische begeleiding 121 404,46

Miroir vagabond Socio-professionele begeleiding 70 074,65

Union des Villes et Communes 
de Wallonie (UVCW)

Scholenbegeleiding niet-begeleide minderjarigen 26 050,70

BCHV Juridische bijstand (asielzoekers in gesloten centra) 159 975,00

Mentor Escale ‘Weerbaarheid bij niet-begeleide buitenlandse minderjarigen' 31 280,35

Ulysse Netwerk geestelijke gezondheid voor asielzoekers 92 736,46

Union des Villes et Communes 
de Wallonie (UVCW)

Vormingen voor medewerkers van de opvang in de OCMW's 49 644,50

Duitstalig Rode Kruis Begeleiding in de Duistalige gemeenschap in België 45 914,25

Solentra
Aanbod vorming en therapie ter bevordering van de gezondheid van minder-
jarige asielzoekers met of zonder familie

57 783,32

Solentra
Aanbod vorming en therapie ter bevordering van de gezondheid van minder-
jarige asielzoekers met of zonder familie (Kleur in zorg II) - luik minderjarigen

79 571,52

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Begeleiding overgang naar werk 68 598,66

Caritas Integratie van vluchtelingen in België 56 753,63

Caritas Hulp bij het zoeken naar een woning 37 145,47

Croix-Rouge Opleiding voor personeel 54 581,39

Croix-Rouge Scholenbegeleiding 52 642,55

Rode Kruis Preventie en prychosociale begeleiding 24 583,50

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Juridische bijstand 84 790,34

Gam's Begeleiding van slachtoffers van seksuele verminking en besnijdenis 76 110,00

Antwerps Minderhedencentrum De 8 Hulp bij het zoeken naar een woning 26 200,00

OCMW Destelbergen Hulp bij het zoeken naar een woning 25 963,80

OCMW Brussel Hulp bij het zoeken naar een woning 75 320,43

OCMW Luik Hulp bij het zoeken naar een woning 31 400,00

Cavaria Ondersteuning voor holebi's 29 900,00

MAKS Hulp bij integratie op de arbeidsmarkt 23 183,00

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Toegang tot psychosociale diensten 139 161,27

Tabane Etnopsychologische begeleiding 49 918,00

Cirkant Begeleiding minderjarigen 76 245,00

Minor Ndako Begeleiding minderjarigen 111 055,00

BON Integratie van jongvolwassenen (inburgering) 155 802,00

Intact Juridische bijstand van slachtoffers van seksuele verminking en besnijdenis 93 990,63

Vluchtelingenwerk Vlaanderen Studiewerk 118 102,65

Vzw 'Lutte contre l'exclusion sociale' Begeleiding minderjarige asielzoekers in de hotels 711 486,00

Université catholique de Louvain (UCL) Studiewerk 104 386,28

Universiteit Gent (UG) Studiewerk 64 255,00

Exil Project therapie voor niet-begeleide minderjarigen 17 902,08

CAW Metropool Begeleiding minderjarigen 127 072,37

totaal  3 510 251    
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ADReSSen 
VAn FeDASiL

kartuizersstraat 21
1000 Brussel
T +32 2 213 44 11
F +32 2 213 44 22
info@fedasil.be
www.fedasil.be

WTC ii 
Antwerpsesteenweg 59 B (1e verdieping)
1000 Brussel
T +32 2 793 82 40
F +32 2 203 60 04

ReGiO 1
oost- en West Vlaanderen
Tenderstraat 14
9000 Gent
T +32 9 235 48 60
F +32 9 235 48 69
zone.gent@fedasil.be

ReGiO 2
Limburg, Vlaams Brabant, Antwerpen 
Vital Decosterstraat 46
3000 Leuven
T +32 16 31 48 30
F +32 16 31 48 39
zone.leuven@fedasil.be

ReGiO 3
Henegouwen, Namen, Waals Brabant (west)
CuNiC
Avenue Général Michel 1B
6000 Charleroi
T +32 71 27 02 90
F +32 71 27 02 99
region.charleroi@fedasil.be

ReGiO 4
Luik, Luxemburg, Waals Brabant (oost)
Rue du palais 6
4000 Liège
T +32 4 340 20 80
F +32 4 340 20 89
region.liege@fedasil.be

Regionale bureaus

Hoofdzetel Dispatching
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ARenDOnk
Grens 77
2370 Arendonk
T +32 14 40 52 50
F +32 14 40 52 68
info.arendonk@fedasil.be

BOViGny
Chemin de Courtil 71x
6671 Bovigny
T +32 80 28 20 70
F +32 80 42 09 35
info.bovigny@fedasil.be

BROeCHeM
Van den Nestlaan 104
2520 Broechem-Ranst
T +32 3 727 12 60
F +32 3 727 12 68
info.broechem@fedasil.be

CHARLeROi
parc industriel 2e rue 24
6040 Charleroi
T +32 71 34 90 80
F +32 71 34 90 96
veronique.hastir@fedasil.be

FLORenneS
Rue Henry de Rohan Chabot 120
5620 Florennes
T +32 71 68 11 00
F +32 71 68 11 05
info.florennes@fedasil.be

JODOiGne
Chaussée de Hannut 141
1370 Jodoigne
T +32 10 47 66 00
F +32 10 47 66 71
info.jodoigne@fedasil.be

kAPeLLen
kazerneweg 35
2950 kapellen
T +32 3 660 19 00
F +32 3 660 19 40
info.kapellen@fedasil.be

kLein kASTeeLTJe
9e Linielaan 27
1000 Brussel
T +32 2 250 05 11
F +32 2 250 04 82
info.kleinkasteeltje@fedasil.be
info.petitchateau@fedasil.be

MORLAnWeLZ
Chaussée de Mariemont 92
7140 Morlanwelz
T +32 64 23 96 40
F +32 64 23 96 60
info.morlanwelz@fedasil.be

neDeR-OVeR-HeeMBeek
(Centrum voor niet-begeleide 
buitenlandse minderjarigen)
Militair Hospitaal koningin Astrid
Bruynstraat 11-20
1120 Brussel
T +32 2 264 54 33
F +32 2 264 41 90
isabelle.plumat@fedasil.be

POeLkAPeLLe
stadensesteenweg 68
8920 Langemark-poelkapelle
T +32 51 48 06 20
F +32 51 48 06 22
info.poelkapelle@fedasil.be

POnDRôMe
Rue du Tombois 4
5574 pondrôme
T +32 82 68 70 50
F +32 82 68 70 59
info.pondrome@fedasil.be

RixenSART
Rue du plagniau 1
1330 Rixensart
T +32 2 655 10 20
F +32 2 652 34 69
info.rixensart@fedasil.be

SinT-PieTeRS-WOLUWe
(Transitcentrum)
palmboomstraat 80
1150 Brussel
T +32 739 62 30
F +32 2 733 43 00
rudy.raes@fedasil.be

SinT-TRUiDen
Montenakenweg 145
3800 sint-Truiden
T +32 11 69 75 00
F +32 11 69 75 55
info.sint-truiden@fedasil.be

STeenOkkeRZeeL
(Centrum voor niet-begeleide 
buitenlandse minderjarigen)
keizerinlaan 2
1820 steenokkerzeel
T +32 2 755 23 60
F +32 2 757 97 53
info.steenokkerzeel@fedasil.be

STOUMOnT
Borgoumont 104
4987 stoumont
T +32 80 42 96 50
F +32 80 42 96 51
info.stoumont@fedasil.be

SUGny
Voies de Bohan 245
5550 sugny
T +32 61 27 57 70
F +32 61 27 57 79
info.sugny@fedasil.be

ViRTOn
Rue Croix le Maire 9
6760 Virton
T +32 63 58 98 90
F +32 63 58 98 99
mojgan.nyknam@fedasil.be

Federale opvangcentra



www.fedasil.be
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