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en Integratie (AMIF).
Ons land heeft ook de plicht zijn internationale verbintenissen op het vlak van solidariteit na te komen. De daling van het aantal
aankomsten in België betekent geenszins het
einde van de migratiecrisis. Ons agentschap
wil zijn verantwoordelijkheid nemen voor de
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herplaatsing van asielzoekers die aankomen
in Italië of Griekenland, of voor de hervestiging van Syrische vluchtelingen die zonder
enig toekomstperspectief in de buurlanden
van Syrië zijn beland.
In deze balans 2016 schetsen we dan ook de
meest recente ontwikkelingen op het vlak van
de hervestiging en herplaatsing van migranten in België.
Ik wens u veel leesplezier.

Jean-Pierre Luxen,
30 mei 2017

Coverfoto: Zoals andere medewerkers van Fedasil is
Sabine Van Dael (opvangcentrum van Arendonk) in 2016
als expert voor EASO vertrokken naar een hotspot. De foto
werd genomen op het Griekse eiland Chios.
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2016 IN VOGELVLUCHT
Januari_Een eerste groep van 60 Syrische vluchtelingen die in Libanon werden
opgevangen, wordt in België hervestigd.
Na aankomst in ons land verblijven ze
enkele weken in een centrum van Fedasil.
In 2016 hervestigde België in totaal 452
vluchtelingen.

Februari_Het aantal mensen dat vrijwillig terugkeert, stijgt: in februari beslissen
meer dan 530 migranten om naar hun
land van herkomst terug te keren. Onder
hen een honderdtal Irakezen, voor wie
Fedasil en IOM een speciale vlucht naar
Bagdad inleggen.

Februari_De daling van het aantal
asielaanvragen in België zet zich door.
In februari verlaten voor het eerst meer
mensen de opvang dan er bijkomen. Deze
trend is tekenend voor heel 2016.

Maart_Kort na de aanslagen van 22
maart in Brussel tonen de bewoners van
de opvangcentra zich solidair met België
en met de slachtoffers van de aanslagen.

Februari_De federale regering maakt
extra geld vrij voor veiligheid en de strijd
tegen terrorisme. In dat kader neemt
Fedasil een aantal maatregelen. Zo komt er
meer overleg tussen de centra en de lokale
politiediensten, worden incidenten gemeld
en geregistreerd én wordt er werk gemaakt
van preventie en opsporing van radicalisering in de centra. In februari organiseert
Fedasil de eerste opleidingen over het
thema radicalisme. Honderden medewerkers namen deel aan deze opleiding.

Florennes

April_Ook het aantal niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (NBMV)
blijft dalen. In april komen slechts 75 jongeren terecht in een centrum van Fedasil
voor de eerste opvang van niet-begeleide
minderjarigen. Ter vergelijking: eind 2015
registreerden we tussen 500 en 700 nietbegeleide minderjarigen per maand.
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Mei_Het opvangnetwerk bereikt op 23
mei zijn maximale capaciteit met 35.700
beschikbare plaatsen (structurele en tijdelijke opvang). Die capaciteit wordt vanaf
dan geleidelijk afgebouwd, als gevolg van
het dalend aantal asielaanvragen.

Juni_Fedasil wordt verkozen tot federale
overheidsorganisatie van het jaar. De jury
looft het dynamisme van Fedasil tijdens de
crisisperiode.

© Overheidsorganisatie van het Jaar

Sugny

Juni_ Aangezien er minder asielzoekers
ons land binnenkomen, besluit de federale
regering de opvangcapaciteit te verminderen. Door die reorganisatie worden
10.000 tijdelijke opvangplaatsen in 2016
geschrapt. Een dertigtal centra van Fedasil
en opvangpartners wordt gesloten. Met
name de federale centra in Koksijde,
Elsenborn, Overijse, Saint-Hubert en
Zaventem sluiten in de loop van het jaar
de deuren.

Koksijde

Juli_Vanuit Griekenland worden 70
asielzoekers naar België overgebracht in
het kader van ‘herplaatsing’. Dat Europese spreidingsplan bepaalt dat lidstaten
een deel van de asielzoekers uit Griekenland en Italië moeten opvangen. In 2016
komen 200 migranten via herplaatsing in
België aan.

Juli_Fedasil en de VDAB gaan nauwer
samenwerken om asielzoekers gemakkelijker toegang te geven tot de arbeidsmarkt.
Voortaan kunnen ze beginnen werken
vier maanden na het indienen van hun
asielaanvraag. Op termijn wil Fedasil
ook nauwer samenwerken met Forem in
Wallonië en Actiris in Brussel.
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Augustus_Fedasil gaat in op de oproep
van het EASO (het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken) en verleent
steun aan lidstaten die een grote toevloed
aan migranten te verwerken krijgen.
Verschillende medewerkers van Fedasil
gaan tijdelijk aan het werk als expert in de
hotspots (registratiecentra) in Griekenland.

Oktober_Match-IT is een webapplicatie,
bedoeld om de sleutelprocessen bij Fedasil
(het beheer van plaatsen, de identificatie
van de behoeften van asielzoekers...) te
automatiseren. Na meer dan 2 jaar voorbereiding is Match-IT nu operationeel in
alle centra van Fedasil. Ook de opvangpartners zullen Match-IT geleidelijk aan
in gebruik nemen.

Hotspot Griekenland
Dispatching

September_Fedasil sluit een overeenkomst met de Vlaamse en Franse
Gemeenschap over 275 plaatsen voor
niet-begeleide minderjarigen. Die
opvangplaatsen worden voorbehouden
aan de jongste NBMV (-15 jaar) en zijn
operationeel bij de start van het nieuwe
schooljaar.

Oktober_Meer dan 5.000 plaatsen werden al geschrapt in het kader van het plan
om de opvangcapaciteit af te bouwen. Op
13 oktober zakt het opvangnetwerk van
Fedasil onder de symbolische kaap van
30.000 plaatsen. Fedasil neemt maatregelen om bewoners van de collectieve centra
te laten doorstromen naar de individuele
huisvesting, waar de bezetting erg laag is.

December_Door het schrappen van
een aantal plaatsen stijgt de bezettingsgraad in de opvangstructuren (87% in
december 2016). De asielzoekers die
verblijven in centra die zullen sluiten,
verhuizen geleidelijk naar andere opvangstructuren.

Elsenborn
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OPVANG VAN
ASIELZOEKERS
In 2016 registreerde België twee keer minder
asielaanvragen dan in het recordjaar 2015: één
van de grootste dalingen binnen de EU. In 2016
kregen 16.699 mensen een plaats binnen het opvangnetwerk van Fedasil, dat is een daling met
56% in vergelijking met 2015.
10.000 plaatsen geschrapt
Vanaf februari 2016 lag het aantal aankomsten
in de opvangstructuren lager dan het aantal vertrekken. Om het aantal opvangplaatsen aan die
nieuwe realiteit aan te passen, besloot de federale
regering de capaciteit met 10.000 plaatsen te verminderen in 2016. Dat gebeurde door de sluiting
van een aantal tijdelijke noodopvangcentra, die
waren geopend om het grote aantal asielzoekers
in 2015 te kunnen opvangen.
Afghanistan, Syrië en Irak bleven in 2016 de 3
belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers.
Hogere bezettingsgraad
Tijdens de eerste helft van 2016 daalde de bezettingsgraad in de opvangstructuren voortdurend
(tot 79% bezette plaatsen). Toen er opvangplaatsen werden geschrapt, steeg de bezettingsgraad
opnieuw, tot 87% eind 2016. De asielzoekers die
verbleven in centra die werden gesloten, werden
geleidelijk naar andere opvangstructuren overgeplaatst.

Eind 2016 vingen Fedasil en zijn partners 22.903
mensen op, van wie een derde Afghanen. Het
aantal gezinnen steeg (54% van de bewoners), het
aantal alleenstaande mannen daalde (34%). Het
grootste deel van de mensen die worden opgevangen, wacht nog op een beslissing van de asielinstanties (77% van de bewoners).
Niet-begeleide minderjarigen
Er kwamen in 2016 ook minder niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (NBMV) in ons land
aan. De specifieke opvangcapaciteit voor NBMV
steeg evenwel (+27%), door een uitbreiding van
het aanbod voor de allerjongsten via nieuwe
overeenkomsten met de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Eind 2016 beschikten Fedasil en zijn
partners over 2.651 plaatsen voor niet-begeleide
minderjarigen. De jongeren die worden opgevangen, zijn hoofdzakelijk jongens (15-17 jaar) uit
Afghanistan.
Meer info op: www.fedasil.be
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Evolutie asielaanvragen (aantal personen) in België / 2009-2016 (bron: CGVS)
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Aanvragen voor opvang bij de Dispatching van Fedasil in 2016

Personen
Opgevangen personen (toewijzingen)
Niet-opgevangen personen

22 394
personen

16 699
5 695

Meervoudige asielaanvragen*

3 327

No show**

2 346

Niet-toewijzingen***
Totaal

*

22
22 394

Het recht op opvang geldt niet automatisch voor personen die
een tweede asielaanvraag indienen (of meer dan twee)
** Personen die geen opvangplaats wensen
*** EU-burgers
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Aankomsten en vertrekken in het opvangnetwerk in 2016
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Evolutie van de opvangcapaciteit / 2007-2016
Situatie eind december van elk jaar
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Evolutie van de opvangcapaciteit en de bezetting in 2016
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Evolutie van de bezettingsgraad in 2016
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Verdeling per type opvangplaats / eind 2016

26 363
plaatsen

capaciteit

bezetting

bezettingsgraad

Collectieve opvangplaatsen
Centra van Fedasil, Rode
Kruis, Croix-Rouge en andere partners

15 107

13 787

91

Individuele opvangplaatsen
OCMW’s (lokale opvanginitiatieven), Vluchtelingenwerk,
Ciré

10 946

8 962

82

310

154

50

26 363

22 903

87

Open terugkeerplaatsen
Centra van Fedasil
Totaal

Aandeel opvangpartners / eind 2016

plaatsen

26 363
plaatsen

OCMW's

9 359

Fedasil

5 670

Croix-Rouge francophone

5 396

Rode Kruis Vlaanderen

2 747

Vluchtelingenwerk Vlaanderen & Ciré

1 288

Privépartners
Andere partners (Samu social, Caritas International,
Vlaamse Gemeenschap, Communauté française, etc)
Totaal

620
1 283
26 363
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Profiel van de gearriveerde personen in 2016

%

%

Gezinnen

40

Afghanistan

25

Alleenstaande mannen

34

Syrië

15

Alleenstaande vrouwen

8

Irak

7

Guinee

5

Somalië

5

Albanië

5

Andere

38

Niet-begeleide minderjarigen

18

Administratieve status van de opgevangen personen / eind 2016
%
Personen met een lopende asielprocedure
Personen met een verblijfsvergunning (erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden,
geregulariseerde personen)
Personen die nog in de beroepstermijn zitten
Uitgeprocedeerde personen die een verlenging van hun verblijfstitel hebben gevraagd of
gekregen
Uitgeprocedeerde personen binnen de termijn van een bevel om het grondgebied te verlaten
(BGV) of in afwachting van een BGV

77
12
2
2

5

Vluchtelingen aangekomen in het kader van het hervestigingsprogramma

1

Andere situaties

1
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Profiel van de opgevangen personen / eind 2016

%

%

Gezinnen

54

Afghanistan

31

Alleenstaande mannen

34

Irak

17

Alleeenstaande vrouwen

5

Syrië

9

Niet-begeleide minderjarigen

7

Somalië

5

Guinee

3

Onbepaald

3

Rusland

3

Albanië

3

Andere

26

%
Mannen

69

Vrouwen

31
%
Volwassenen

67

Minderjarigen

33
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Evolutie opvangcapaciteit voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) / 2007-2016
Situatie eind december van elk jaar
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Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV): capaciteit en bezetting per
opvangfase / eind 2016

Fedasil
Eerste fase
Observatie- en
oriëntatiecentra (OOC)

plaatsen

bezetting

bezettingsgraad

190

124

65

Tweede fase
Collectieve opvang

Fedasil, Rode Kruis, Croix-Rouge,
Rode Kruis, Vlaamse Gemeenschap,
Communauté française, andere partners

2 052

1 581

77

Derde fase
Individuele opvang

OCMW, Caritas, Ciré, Vluchtelingenwerk,
andere partners

318

285

90

Specifieke plaatsen

Fedasil en andere partners

91

42

46

2 651

2 032

77

Totaal

15

Niet-begeleide minderjarigen:
aandeel opvangpartners / eind 2016

Profiel van de opgevangen NBMV / eind 2016

plaatsen

%

Fedasil

933

Afghanistan

Croix-Rouge francophone

793

Syrië

5

OCMW's

221

Somalië

5

Rode Kruis Vlaanderen

216

Guinee

3

Vlaamse Gemeenschap

145

Irak

3

Communauté française

130

Andere landen

Andere

213

Totaal

72

12

2 651

%
Jongens

94

Meisjes

6
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HERVESTIGING EN
HERPLAATSING
In 2016 heeft België 652 kwetsbare migranten
naar ons land doen komen: enerzijds vluchtelingen die geen of weinig integratieperspectieven
hadden in het land van eerste opvang (hervestiging), en anderzijds personen die asiel hadden
aangevraagd in Griekenland en Italië, waar er een
hoge migratiedruk is (herplaatsing binnen de EU).
Deze twee programma’s krijgen de steun van het
Europees Asiel- en Migratiefonds (AMIF)
Hervestiging in stijgende lijn
Sinds 2013 heeft België een structureel hervestigingsprogramma (‘resettlement’) en verbindt
het zich ertoe elk jaar een contingent kwetsbare
vluchtelingen op te vangen. Tussen 2013 en 2016
werden 862 vluchtelingen hervestigd in België,
onder wie 664 Syriërs.
In 2016 werden 452 vluchtelingen hervestigd in
België. De grote meerderheid waren Syrische
gezinnen die uit Libanon en Turkije waren gekomen.
Die vluchtelingen krijgen in België de bescherming en integratieperspectieven waaraan het hun
ontbrak in het land van eerste opvang. In 2016
was een van de prioriteiten ook de hervestiging
van vluchtelingen in het kader van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Turkije. Die
bepaalt met name dat voor elke Syriër die vanop
de Griekse eilanden wordt teruggestuurd naar
Turkije, een andere Syriër hervestigd moet worden van Turkije naar de Europese Unie.

Herplaatsing vanuit Griekenland en Italië
De regeling voor de herplaatsing van asielzoekers
(‘relocation’) die de Europese Unie eind 2015
heeft ingevoerd, heeft als doel de lidstaten die een
hoge migratiedruk ervaren (in dit geval Italië en
Griekenland) te ontlasten. In 2016 zijn 200 asielzoekers, hoofdzakelijk Syriërs, op die manier via
Griekenland en Italië aangekomen.
Opvang: wat is het verschil tussen hervestiging en herplaatsing?
De mensen die via herplaatsing naar België komen, zijn asielzoekers. Zij volgen het parcours
voor asielzoekers: Fedasil biedt hun onderdak in
een opvangstructuur terwijl hun dossier wordt onderzocht.
Voor hervestigde vluchtelingen wordt de eerste
opvang (4 à 6 weken) georganiseerd door Fedasil,
dat voor een plaats zorgt in een van zijn centra.
Die vluchtelingen worden vervolgens opgevangen
in een lokaal opvanginitiatief (LOI), dat wordt
beheerd door een OCMW. Ze hebben het recht
om er gedurende zes maanden te verblijven. Het
OCMW dat de hervestigde vluchtelingen opvangt, kan zich ook kandidaat stellen om hen buiten het opvangnetwerk onder te brengen en hen
gedurende een jaar te begeleiden. Op die manier
bezorgt het OCMW de vluchtelingen steun bij
hun integratie en maatschappelijke begeleiding.
Voor meer info: www.hervestiging.be
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Profiel van de hervestigde vluchtelingen in België in 2016

personen
Gezinnen

425

Alleenstaande mannen

21

Alleenstaande vrouwen

6

Totaal

452

herkomstland

land van eerste
opvang

personen

Syrië

Libanon

298

Syrië

Turkije

102

Syrië

Jordanië

24

Syrië

Egypte

24

Congo (RDC)

Burundi

4

Totaal

452
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Profiel van de herplaatste asielzoekers in België in 2016

aankomstland (in EU)
Griekenland

personen
177

Italië

23

Totaal

200

herkomstland

personen

profiel
Gezinnen

personen
135

Syrië

145

Irak

24

Alleenstaande mannen

49

Eritrea

21

Alleenstaande vrouwen

10

Onbepaald

7

Niet-begeleide minderjarigen

Palestina

2

Totaal

Centraal-Afrikaanse Republiek

1

Totaal

200

6
200
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VRIJWILLIGE TERUGKEER
In 2016 besloten 4.267 mensen naar hun land
van herkomst terug te keren via het Belgisch
programma voor vrijwillige terugkeer (+ 5% in
vergelijking met 2015). Van hen ontvingen 1.974
ook re-integratiesteun, wat neerkomt op bijna de
helft van de terugkeerders.
Heel wat terugkeerders naar Irak en
Afghanistan
Het programma voor vrijwillige terugkeer is zowel
bedoeld voor asielzoekers (met een lopende aanvraag of uitgeprocedeerd) als voor migranten zonder wettig verblijf die nooit een asielaanvraag in
België indienden.
Iets meer 1.000 Irakezen – overwegend asielzoekers – keerden in 2016 vrijwillig terug, dat is goed
voor 1 op 4 terugkeerders. Fedasil en IOM organiseerden voor het eerst een chartervlucht, buiten
de reguliere lijnvluchten, en brachten in februari
2016 zo 106 Irakezen vrijwillig terug naar huis.
Tussen mei en september ontvingen de Irakezen
die vrijwillig terugkeerden bovendien een hogere
premie bij vertrek.
Ook het aantal vrijwillige terugkeerders naar Afghanistan nam toe: 162 in 2016, tegenover een
gemiddelde van 20 tot 50 in de vorige jaren. Ook
voor de Afghanen verdubbelde de vertrekpremie
tijdens het tweede semester van 2016.

De terugkeerloketten van Fedasil
Om migranten buiten het opvangnetwerk beter te
bereiken, beschikt Fedasil over vijf terugkeerloketten. Aan het loket kunnen migranten met al hun
vragen terecht bij terugkeerconsulenten en wordt
hun eventuele terugkeer geregeld. De terugkeerloketten werden ingericht in Brussel, Gent, Luik en
Antwerpen. Sinds eind 2016 is er ook een loket in
Charleroi.
De terugkeerconsulenten van Fedasil die aan het
werk zijn in de terugkeerloketten en de opvangcentra, hebben de helft van de terugkeerders in
2016 begeleid. De andere kandidaat-terugkeerders werden door onze partners opgevolgd.
Re-integratiesteun op maat
Bij een vrijwillige terugkeer kan steun worden
geboden met het oog op de re-integratie in het
land van herkomst. In 2016 maakte 46% van de
vrijwillige terugkeerders aanspraak op re-integratiesteun. Die steun wordt op maat verleend: vanuit
de individuele situatie, kan een kandidaat-terugkeerder materiële hulp krijgen om een professionele activiteit te ontplooien of een woning in te
richten. Hij kan ook hulp vragen voor het betalen
van medische kosten ten gevolge van gezondheidsproblemen.
Het Belgisch programma voor vrijwillige terugkeer krijgt steun van het Europees Asiel- en Migratiefonds (AMIF).
Meer info op: www.vrijwilligeterugkeer.be
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Evolutie vrijwillige terugkeer vanuit België (aantal personen) / 2007-2016
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Opmerking:
Sinds 2013 worden ook de vrijwillige terugkeerreizen georganiseerd door Dienst Vreemdelingenzaken bij de cijfers geteld (205 in 2013, 141 in 2014, 67 in 2015 en 47 in 2016). Deze cijfers bevatten niet de vrijwillige vertrekken
(in het kader van de Dublin-conventie) naar EU-landen waar de migranten al een asielaanvraag hebben ingediend
en die worden georganiseerd door Dienst Vreemdelingenzaken.

Belangrijkste bestemmingslanden in 2016
aantal terugkeerders
(met of zonder re-integratiesteun)
Irak

1 062

aantal terugkeerders met re-integratiesteun
Irak

844

Oekraïne

647

Rusland

155

Roemenië

618

Afghanistan

123

Brazilië

228

Georgië

109

Rusland

167

Oekraïne

71

Afghanistan

162

Kosovo

41

Mongolië

157

Armenië

40

Georgië

122

Macedonië

39

Albanië

107

Albanië

36

Kosovo

90

Pakistan

34
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Vrijwillige terugkeer in 2016 per
regio in de wereld

Profiel van de terugkeerders in 2016

personen

personen

West-Europa

1 698

Asielzoekers

1 224

Midden-Oosten

1 367

Uitgeprocedeerde asielzoekers

1 090

Migranten zonder wettig verblijf

1 953

Rusland en de Kaukasus

353

Oost-Azië

274

Zuid-Amerika

267

Sub-Sahara-Afrika

189

Noord-Afrika

113

Andere
Totaal

Totaal

4 267

6
4 267

personen
Alleenstaande mannen en
vrouwen

2 663

Gezinnen

1 570

Niet-begeleide minderjarigen
Totaal

34
4 267
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Fedasil is belast met de opvang van asielzoekers en andere
doelgroepen in België. Fedasil staat in voor de kwaliteit en
gelijkvormigheid binnen de verschillende opvangstructuren.
Daarnaast coördineert Fedasil het programma voor vrijwillige
terugkeer vanuit België.
Deze balans herneemt de belangrijkste gebeurtenissen en
cijfers van het jaar 2016 op het vlak van opvang, vrijwillige
terugkeer, hervestiging en herplaatsing. U vindt meer
informatie en nieuws over onze organisatie op de website
www.fedasil.be

Een en al opvang

