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Woord vooraf

Wil je als burger een rol 
spelen in de begeleiding van 
erkende vluchtelingen? Ontdek 
hoe je via het programma 
“Community Sponsorship” 
hervestigde personen kan onder-
steunen en wegwijs maken in 
de Belgische samenleving! 

Community Sponsorship brengt ont-
haalgroepen van vrijwillige burgers 
in contact met erkende, hervestigde, 
vluchtelingen. Deze onthaalgroe-
pen vangen hervestigde personen 
op in de samenleving en begeleiden 
hen gedurende een jaar. Soortge-
lijke onthaalprogramma’s bestaan 
over de hele wereld, zoals in Canada, 
het Verenigd Koninkrijk en Spanje. 

In België introduceerde Fedasil het Com-
munity Sponsorship in 2020, in samen-
werking met partnerorganisatie Caritas 
International: een groep van minimum 
5 geëngageerde burgers wordt betrok-
ken bij de opvang en begeleiding van 
een hervestigde persoon (en zijn/haar 
familie), met de steun van een part-
nerorganisatie en van de overheid. 

In het Belgische Community Sponsor-
ship programma is Fedasil de bevoegde 
overheidsinstelling. Fedasil is verant-
woordelijk voor de eerste medische en 
sociale screening van alle vluchtelingen 
die geselecteerd werden voor hervesti-
ging. Dat gebeurt in het niet-Europese 
land, het land waar deze vluchtelingen 
reeds bescherming hebben gevraagd. 
Daarnaast geeft Fedasil hen ook work-
shops over het leven in België – BELCO 
trainingen – en licht hen in over de ver-
schillende opvangmodellen, waaronder 

Community Sponsorship. Voor ze in 
het programma kunnen stappen, moe-
ten de vluchtelingen immers zelf hun 
uitdrukkelijke toestemming geven om 
opgevangen te worden door burgers. 

Zodra de vluchteling(en) hun akkoord 
geven om in het Community Spon-
sorship programma te stappen, gaan 
Fedasil en de partnerorganisatie samen 
op zoek naar een goede match met 
een onthaalgroep in België. De part-
nerorganisatie bereidt de onthaal-
groep grondig voor op de komst van 
de hervestigde personen, terwijl het 
team van Fedasil in nauw contact staat 
met de hervestigde personen zelf.

Bij aankomst in België zorgt de ont-
haalgroep  in de eerste plaats voor 
een warme verwelkoming, waarna het 
traject van Community Sponsorship 
voor de hervestigde personen écht 
van start kan gaan. De onthaalgroep 
ondersteunt hen op allerlei vlakken in 
het dagelijks leven. Deze ondersteuning 
is complementair aan de dienstverle-
ning die het OCMW biedt en de inte-
gratie-initiatieven van de overheid.
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HERVESTIGING BELCO

Hervestiging is een programma, onder 
leiding van het Hoog Commissariaat voor 
de Vluchtelingen van de Verenigde Naties 
(UNHCR), dat de selectie en de transfer 
omvat van vluchtelingen vanuit een land 
waar zij bescherming hebben gezocht 
naar een derde land, dat aanvaardt 
om hen op te vangen als vluchteling.

De Belgische regering stelt jaarlijks 
een quotum voorop, dat het aantal 
te hervestigen personen vastlegt, en 
bepaalt de prioriteiten (nationaliteiten, 
eerste asiellanden, specifieke groepen...) 
voor het komende jaar op basis van 
een voorstel van UNHCR, Fedasil en het 
CGVS (Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen), rekening 
houdend met de Europese prioriteiten. 

Meer info: www.hervestiging.be.

BELCO staat voor  
“Belgische culturele 
oriëntatie”, deze training 
wordt gegeven voor 
het vertrek naar België, 
de BELCO+ training 
daarentegen wordt pas 
na aankomst in België 
gegeven door Fedasil. 
Beide trainingen zijn op 
elkaar afgestemd en 
bieden de doelgroep 
de nodige kennis en 
vaardigheden om op 
een vlotte manier 
te integreren in de 
Belgische samenleving.

HOE ZIET DE 
BEGELEIDING 
ERUIT?        

De begeleiding van een 
hervestigd persoon via 
Community Sponsorship 
in België is een duurzaam 
traject dat uit verschil-
lende fases bestaat. Een 
onthaalgroep van vrij-
willige burgers begeleidt 
de hervestigde personen, 
terwijl de onthaalgroep 
op haar beurt dan weer 
ondersteund wordt door 
de partnerorganisatie, 
Caritas International. 

De begeleiding begint bij 
de eerste ontmoeting met 
de hervestigde personen 
op de luchthaven. Samen 
met medewerkers van 
Fedasil en de partneror-
ganisatie, verwelkomt de 
onthaalgroep hen en samen 
begeleiden ze hen naar 
hun nieuwe woning. Na 
aankomst moeten de her-
vestigde personen naar de 
Dienst Vreemdelingenzaken 
gaan om een verzoek om 
internationale bescherming 
in te dienen. Doorgaans 
duurt het niet lang voor ze 

effectief erkend worden 
als vluchteling in België, 
aangezien zij reeds voor 
vertrek werden geselec-
teerd door het CGVS. Eens 
de hervestigde personen 
erkend zijn, krijgen ze toe-
gang tot de verschillende 
diensten in ons land.

Hierna volgt voor de her-
vestigde personen een  
spannende maar ook 
intense periode. De ont-
haalgroep ondersteunt  hen 
bij de verschillende stappen 
die ze moeten ondernemen: 
de kinderen inschrijven 
in de plaatselijke school,  
zich aanmelden voor taal-
cursussen, op zoek gaan 
naar vrijetijdsbesteding 
op maat van elk gezinslid, 
een job vinden… Iedereen 
heeft daarbij hetzelfde 
doel voor ogen: ervoor 
zorgen dat ze zelfstandig 
deel  kunnen uitmaken van 
de Belgische samenleving. 

  

“IK BEN ER ZEKER VAN DAT WE 
MET DIT GEZIN VRIENDSCHAPPEN 

HEBBEN GESLOTEN DIE ZULLEN 
BLIJVEN BESTAAN. HOE 

AUTONOMER ZE WORDEN, HOE 
MINDER WIJ NODIG ZIJN. DAT IS 
OOK HET UITEINDELIJKE DOEL.” 

Tine, onthaalgroep
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1  Het integratietraject van de 
hervestigde personen heeft 
heel wat meer kans op slagen, 
dankzij de uiterst persoonlijke 
begeleiding die de onthaalgroep 
van vrijwillige burgers biedt. 

 

2  Onbekend maakt onbemind. Vluch-
telingen betrekken bij activiteiten 
in je eigen leefomgeving - en op 
die manier samenbrengen met 
burgers – heeft daarom vaak een 
positieve impact op de beeld-
vorming over vluchtelingen.  

 

3  Community Sponsorship biedt 
vluchtelingen die in aanmer-
king komen voor internatio-
nale bescherming een legale en 
veilige vorm van migratie. 

 

4  De expertise van de partner-
organisatie komt de kwaliteit 
van het begeleidingstraject van 
de onthaalgroep en de herves-
tigde personen ten goede. 

 

“OP DE LUCHTHAVEN WACHTTE ONZE 
ONTHAALGROEP ONS OP MET BLOEMEN EN 
EEN SPANDOEK WAAR “WELKOM” OP STOND. 
IK HAD DAT HELEMAAL NIET VERWACHT. HET 
MAAKTE ME ERG GELUKKIG. WE KENDEN 
IMMERS NOG NIEMAND IN BELGIË.”

 A., afkomstig uit Syrië,  
hervestigd vanuit Libanon.

WAT IS DE  
MEERWAARDE  
VAN COMMUNITY  
SPONSORSHIP? 
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Er zijn verschillende manieren om deel te nemen 
aan het Community Sponsorship-programma. 

1   Als onthaalgroep

Als eerste stap richt je een groep op van ten 
minste vijf geëngageerde deelnemers. Vervol-
gens kunnen jullie samen op zoek gaan naar een 
woning die gedurende één jaar beschikbaar is. 
Voor, tijdens of na deze stappen contacteer je 
de partnerorganisatie, Caritas International, die 
jullie tijdens het volledige traject zal begeleiden. 
Ervaring met de doelgroep is mooi meegeno-
men, maar zeker geen vereiste, een goede dosis 
motivatie is meer dan voldoende. 

De partnerorganisatie zal je vragen om een 
voorbereidende vragenlijst in te vullen. In deze 
vragenlijst beschrijf je wie je bent en wat je 
motivatie is, je beantwoordt ook enkele speci-
fieke vragen over de toekomstige begeleiding 
van hervestigde personen. Op deze manier 
word je als onthaalgroep al aan het denken 
gezet over belangrijke aspecten van de begelei-
ding.

Ten slotte zoekt Fedasil samen met de partner-
organisatie een ‘match’ tussen jouw onthaal-
groep en een te hervestigen persoon of familie 
en zal de partnerorganisatie je uitgebreid voor-
bereiden op de aankomst. 

 

2   Als partnerorganisatie 

Als jouw organisatie liever wil deel-
nemen als partnerorganisatie en 
graag onthaalgroepen begeleidt bij 
de opvang van hervestigde vluch-
telingen, stuur dan een e-mail naar 
communitysponsorship@fedasil.be. 
Een collega van Fedasil bezorgt je dan 
meer informatie. 

3   Als verhuurder

Heb je een woning ter beschikking 
die je gedurende minstens één 
jaar wil verhuren aan hervestigde 
personen, maar wil je zelf liever 
geen onthaalgroep vormen? Geen 
probleem! Er zijn immers vaak 
onthaalgroepen op zoek naar een 
woning. Stuur een e-mail naar  
communitysponsorship@fedasil.be 
met informatie over de woning – 
een aantal foto’s, de huurprijs, het 
contract… - en het team van Fedasil 
plant vervolgens snel een afspraak 
met je in.  

HOE DEELNEMEN AAN 
COMMUNITY SPONSORSHIP?

Meer weten over de  
partnerorganisatie? 

Neem een kijkje op  
onze website of  
contacteer ons via 
communitysponsorship 
@fedasil.be voor meer 
informatie. “HIER GA IK NAAR SCHOOL, WOON IK IN EEN MOOI HUIS 

EN KAN IK GAAN EN STAAN WAAR IK WIL. IK MOET NIET 
BANG ZIJN OM NAAR BUITEN TE GAAN.”

R., afkomstig uit Syrië,  
hervestigd vanuit Libanon.
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FINANCIËLE BIJDRAGE  
ONTHAALGROEP

“WIJ WILDEN MENSEN OP DE VLUCHT OPVANGEN 
EN IETS DOEN BINNEN ONZE MOGELIJKHEDEN. 
HET GAAT UITERAARD MAAR OM ÉÉN GEZIN, HET IS 
MISSCHIEN MAAR EEN DRUPPEL OP EEN HETE 
PLAAT. MAAR TOCH… BETER DAN NIETS!”

Irène, onthaalgroep

“IK GELOOF DAT WE EEN BELANGRIJKE ROL SPELEN OP 
VERSCHILLENDE NIVEAUS. EERST IS ER DE MATERIËLE 
OPVANG VAN DEZE PERSONEN: WAT HEBBEN ZE NODIG? 
DAARNA IS ER OOK HEEL DE ADMINISTRATIEVE 
ROMPSLOMP, DIE TOCH NIET EENVOUDIG IS. WE KUNNEN 
HEN OP DIVERSE MANIEREN ONDERSTEUNEN IN HUN 
TRAJECT ALS NIEUWE BURGERS IN ONS LAND.”

Bart, onthaalgroep

De hervestiging van 
erkende vluchtelingen 
brengt bij aanvang van 
het traject onvermijdelijk 
een aantal kosten met zich 
mee: denk maar aan de 
huur van een woning, nuts-
voorzieningen of andere 
basiskosten zoals voeding 
of kledij. Hervestigde 
personen kunnen, zolang 
zij in het buitenland zijn, 
geen huurcontract onder-
tekenen noch hebben zij 
vaak de middelen om de 
huurwaarborg te storten.

Daarom is het de onthaal-
groep die het huurcontract 
ondertekent, de huurwaar-
borg stort en in het begin 
ook de nutsvoorzieningen 
betaalt. De onthaalgroep 
dient deze kosten ech-
ter niet zelf te dragen, 
maar kan deels terugval-
len op een budget dat 
hiervoor voorzien wordt 
binnen het programma.

Toch is het aangewezen 
dat de onthaalgroep een 
bescheiden reservebudget 
aanlegt voor als er als-
nog extra kosten moeten 
gemaakt worden door 
onvoorziene omstandighe-
den, zoals een onverwacht 
uitgestelde aankomst. Na 
vier tot zes weken hebben 
de hervestigde personen 
recht op een sociale bij-
drage van het OCMW en 
staan zij vanaf dat moment 
zelf in voor de hierbo-
ven genoemde kosten.
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Hoofdzetel Fedasil
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
België

Wil je meer informatie over het  
Community Sponsorship-programma  
of wil je graag contact met ons opnemen?

Kijk dan op onze website:
www.fedasil.be/nl/hervestiging/community-sponsorship 
of stuur een mail naar communitysponsorship@fedasil.be

MEER INFO

?
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