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ONZE INSPIRATIE?

In de zomer van 2020 ging Gent 
samen met Fedasil rond de tafel 
zitten. De stad wilde meer doen 
voor mensen op de vlucht en 
dacht na hoe ze actiever kon 
inzetten op duurzame integratie. 
Hervestiging kwam ter sprake, 
een internationaal programma dat 
mensen op de vlucht een legale én 
veilige vorm van migratie biedt. 

De interesse was gewekt, de 
eerste inzichten werden gedeeld 
en voorzichtig werd al nagedacht 
over mogelijke interessante part-
nerschappen. De stad Gent dacht 
meteen aan vzw Thope: een 
organisatie die zich toelegt op de 
huisvestingsproblematiek voor 
erkende vluchtelingen. Naast de 
zoektocht naar een woning, werkt 
de vzw ook samen met omarmers, 
vrijwilligers die erkende vluchte-
lingen wegwijs maken in de stad. 
OCMW Gent vervult de derde 
onmisbare sleutelrol binnen dit 
initiatief: zij zorgen voor maat-
schappelijke begeleiding op maat.

De drie partijen – stad Gent,  
vzw Thope en OCMW 
Gent – sluiten een samen-
werkingsverband met één 
gemeenschappelijk doel voor 
ogen: een duurzaam traject van 
opvang én begeleiding opzet-
ten in de stad voor hervestigde 
personen. Enkele jaren – en 
ervaringen – later, tijd voor 
een evaluatie: we keren terug 
naar de initiatiefnemers en 
polsen wat hun huidige kijk is 
op het project. Volgens Rania, 
omarmer bij vzw Thope, is het 
werkelijk een verrijking voor 
de stad, maar ze onderstreept 
ook dat een goede samenwer-
king de basis van het project is. 
Evi Voet, coördinator van Team 
Asiel en Vluchtelingen van de 
stad Gent, vertelt ons: “Indien 
ik het klassieke opvangtraject 
vergelijk met dit partnerschap-
sproject, dan is deze oplossing 
veel duurzamer voor de herves-
tigde persoon of het gezin.”

Geïnspireerd op dit geslaagde 
pioniersproject, werkte 
Fedasil een innovatief 
kader uit voor het sluiten 
van dergelijke unieke part-
nerschappen. In wat volgt, 
nemen we u graag mee 
in ons verhaal en vertel-
len we waarom Fedasil net 
voor úw stad, gemeente 
of organisatie een rol ziet 
weggelegd in dit project.
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Het project dat we u voorleggen, 
richt zich uitsluitend op erkende 
vluchtelingen: vluchtelingen voor 
wie die lange periode van onze-
kerheid en twijfels al achter de 
rug is, vluchtelingen die weten dat 
ze hier in België met zekerheid 
een nieuwe thuis vinden, vluch-
telingen die hervestigd werden. 

HERVESTIGD?  
Hervestiging is een vorm van legale 
en veilige migratie. Het programma, 
wereldwijd aangestuurd door 
het Hoog Commissariaat voor de 
Vluchtelingen van de Verenigde 
Naties (UNHCR), omvat de selectie 
en de transfer van vluchtelingen 
vanuit een land waar zij bescher-
ming hebben gezocht naar een 
derde land, dat aanvaardt om hen 
op te vangen als vluchteling. 

De Belgische overheid stelt jaar-
lijks een quotum voorop, dat het 
aantal te hervestigen personen 
vastlegt, en bepaalt de prioriteiten 
(nationaliteiten, eerste asiellan-
den, specifieke groepen...) voor het 
komende jaar. Deze prioriteiten-

lijst wordt opgesteld op basis van 
internationale prioriteiten - vol-
gens het advies van UNCHR - en 
houdt rekening met een concreet 
voorstel van Fedasil en het CGVS 
(Commissariaat-Generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen).

In 2023 engageert België zich om 
500 vluchtelingen te hervestigen. 
Een groep vluchtelingen werd reeds 
de afgelopen jaren geselecteerd en 

WAT IS HERVESTIGING?

wacht sindsdien op hun reis naar 
België. De huidige opvangcrisis in 
ons land heeft hier alles mee te 
maken. Het opvangnetwerk  van 
Fedasil kampt met een tekort aan 
plaatsen, waardoor ook de transfer 
van vluchtelingen die geselecteerd 
werden voor hervestiging nood-
gedwongen wordt uitgesteld.

Meer info: www.hervestiging.be
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Fedasil gaat op zoek naar alter-
natieve opvangmodellen om zo 
de continuïteit van het hervesti-
gingsprogramma veilig te stellen 
en niet langer afhankelijk te zijn 
van het klassieke opvangnetwerk. 

Het Agentschap denkt daarbij 
ondermeer aan een flexibel en 
wendbaar basismodel voor part-
nerschappen. Dit model biedt 
veel mogelijkheden en kan uit-
monden in een unieke samen-
werking: een innovatieve stad 
werkt samen met een ervaren 
OCMW, een jonge vzw slaat de 
handen in elkaar met een geënga-
geerde gemeente,  een gedreven 
ngo – met multidisciplinair team 
– stapt alleen in het project…

De partners die – al dan niet samen 
met anderen – een overeenkomst 
aangaan met Fedasil, streven allen 
hetzelfde doel na: duurzame inte-
gratie van hervestigde personen in 
de buurt die ze nu hun nieuwe thuis 
kunnen noemen. Een jaar lang voor-
zien zij opvang en begeleiding voor 
een hervestigd persoon of gezin.

Wie gedurende één jaar opvang 
en begeleiding organiseert in het 
kader van deze nieuwe samen-
werking, ontvangt een forfaitair 
bedrag van €3.000 euro per her-
vestigd persoon. Fedasil voor-
ziet een extra som van €600 per 
persoon, indien de partner het 
pakket van opvang en begeleiding 
nog een jaar langer aanbiedt. 

WAT MAG EEN PARTNER VERWACHTEN?

En er is meer: als een hervestigd 
persoon meteen na aankomst in 
België wordt opgevangen – lees: 
zonder een eerder tijdelijk verblijf 
in het opvangnetwerk van het 
Agentschap – biedt Fedasil de 
partner een bijkomende financi-
ele tussenkomst van €2.000 voor 
het gezinshoofd en een extra 
schijf van €500 per gezinslid.
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PARTNER(S)

Voor elke partner met wie Fedasil een samenwerkingsak-
koord ondertekent, gelden drie globale doelstellingen: ener-
zijds (1) een duurzaam verblijf en (2) een gepaste begeleiding 
organiseren voor hervestigde personen, anderzijds (3) een operati-
onele samenwerking met Fedasil en eventuele andere partners. 

1  De pijler duurzaam verblijf omvat twee concrete acties. De part-
ners gaan – voor de aankomst van de hervestigde personen in 
België of na een tijdelijk verblijf in het opvangnetwerk van Feda-
sil – op zoek  naar een geschikte woning die minstens 12 maanden 
beschikbaar is. De hervestigde personen zullen recht hebben op 
een leefloon om, onder andere, hiervoor de huurkosten te beta-
len. Voor het einde van de begeleidingsperiode helpen de part-
ners eveneens bij de zoektocht naar een volgende woning.

2  Naast de opvang vormt ook de begeleiding een essentieel 
onderdeel van het integratietraject van de hervestigde perso-
nen. De partners ondersteunen hen een jaar lang bij alle belang-
rijke – maar vaak minder vanzelfsprekende – stappen die de 
hervestigde personen na hun aankomst in België moeten zet-
ten: zich inschrijven bij het OCMW, een bankrekening ope-
nen, de kinderen inschrijven bij een plaatselijke school… 

3  Tot slot wijzen we op het belang van een goede operatio-
nele samenwerking met Fedasil, maar ook met eventu-
ele andere betrokken partners: feedback geven op regelmatige 
basis, correcte informatie uitwisselen op sleutelmomenten in 
het integratietraject, deelnemen aan overlegmomenten…

WIE DOET WAT?

FEDASIL

Gedurende het begeleidingstraject kan jouw stad, gemeente of orga-
nisatie steeds terugvallen op de steun van Fedasil. Voor elk nieuw 
partnerschap duidt het Agentschap een contactpersoon aan bin-
nen het hervestigingsteam, op wie de partners steeds een beroep 
kunnen doen bij vragen, twijfels of andere bezorgdheden. Uiter-
aard maakt het Agentschap ook tijd voor evaluatiemomenten.

Fedasil neemt eveneens een belangrijke rol op in het traject dat voor-
afgaat aan de effectieve hervestiging: we geven een BELCO-trai-
ning aan de geselecteerde vluchtelingen, zorgen voor een medische 
en sociale screening voor vertrek, organiseren hun reis naar België…  
Tot slot helpt het Agentschap de hervestigde personen bij hun inte-
gratie door een BELCO+- opleiding te voorzien na aankomst.
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Het hervestigingsprogramma biedt vluchtelingen die in aanmer-
king komen voor internationale bescherming een legale én veilige 
vorm van migratie. Dit migratiemodel heeft – in vergelijking met het 
klassieke parcours – op lange termijn enkel maar voordelen, zowel 
voor de hervestigde persoon als voor de Belgische samenleving.

• Diverse partnerorganisaties kunnen expertise uitwisselen, wat de 
kwaliteit van het begeleidingstraject alleen maar ten goede komt.  

• Het integratietraject van de hervestigde personen heeft heel wat  
meer kans op slagen, dankzij de persoonlijke begeleiding die de  
partnerorganisaties bieden.

• De Belgische samenleving kan zich goed voorbereiden, want de 
stad, gemeente of buurt waar de hervestigde personen zullen wor-
den opgevangen, krijgt voor hun aankomst de nodige informatie. Zo 
kan het duurzame integratietraject meteen een vlotte start nemen.

• Het hervestigingsprogramma biedt zekerheid, wat automa-
tisch zorgt voor minder (onnodige) druk op de Belgische samen-
leving: het dossier van vluchtelingen die in aanmerking komen 
voor hervestiging, wordt reeds onderzocht voor de aankomst 
in België. Enkel wie effectief geselecteerd wordt, reist af naar 
België en krijgt een beschermingsstatuut in ons land.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN DIT MODEL?

KLASSIEKE 
OPVANGTRAJECT BELCO / BELCO+ 

Het klassieke opvangtraject 
voor hervestigde personen ziet 
er als volgt uit: een verblijf van 
zes tot 8 weken in een collec-
tief opvangcentrum mét exper-
tise, enkele maanden in een 
LOI (Lokaal Opvanginitiatief), 
waarna de hervestigde perso-
nen worden klaargestoomd om 
uit te stromen en op zoek te 
gaan naar een huis of apparte-
ment om zelfstandig te wonen.

BELCO staat voor “Belgische 
culturele oriëntatie”, deze trai-
ning 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.
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Hoofdzetel Fedasil
Kartuizersstraat 21
1000 Brussel
België

Interesse gekregen of wil je meer informatie? Stuur dan 
zeker een e-mail naar resettlement@fedasil.be!

MEER INFO

?
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