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VOORWOORD VAN DE 
DIRECTEUR-GENERAAL 

In dit nummer maken 

we de balans op van 

het werkjaar 2020 

van het Federaal 

agentschap voor de 

opvang van asielzoe-

kers. 

Het afgelopen jaar 

stond uiteraard in het 

teken van de wereldwijde coronapandemie. 

Door de sluiting van de grenzen tekende Fedasil 

in 2020 een daling op van 40% in het aantal aan-

komsten in de opvangstructuren. Het agentschap 

trof ook het hele jaar door strikte voorzorgsmaat-

regelen om besmettingen zoveel mogelijk te 

beperken en de veiligheid van asielzoekers en 

personeel te waarborgen. 

Ik kan met trots melden dat de gezondheidssitua-

tie in onze centra onder controle is gebleven. Dat 

is de verdienste van onze teams op het terrein. Zij 

hebben in uitzonderlijke werkomstandigheden 

formidabele inzet, solidariteit en moed getoond.

Ondertussen blijft Fedasil zijn opvangnetwerk 

uitbreiden. Met de steun van onze nieuwe rege-

ring werken wij aan een opvangmodel dat snel 

kan inspelen op eventuele crisissituaties, met 

voldoende bufferplaatsen.

2021 is ook het eerste jaar van mijn mandaat als 

directeur-generaal van Fedasil. 

We hebben een grootschalige denkoefening 

gelanceerd over de richtingen die het agent-

schap de komende jaren kan inslaan. Het is onze 

ambitie te blijven investeren in de kwaliteit van 

de opvang, rekening houdend met nieuwe uit-

dagingen, zoals de legale migratiekanalen, de 

integratie van vluchtelingen en de klimaatkwes-

ties. Daarnaast willen we de samenwerking met 

onze partners verder opvoeren - rond opvang en 

vrijwillige terugkeer, zowel met onze institutio-

nele partners als met de steden en gemeenten 

van het land.

Ik hoop dat u dit rapport met belangstelling zal 

lezen.

Michael Kegels,

1 april 2021
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2020 IN VOGELVLUCHT

Januari_Begin 2020 blijft het aantal asielaan-
vragen hoog (in januari worden meer dan 2.000 
nieuwkomers in het opvangnetwerk opgevangen). 
De trend die in 2019 werd ingezet, zet zich door. 

Februari_Vanwege de nood aan opvangplaatsen 
blijft Fedasil zijn opvangcapaciteit uitbreiden. 
Fedasil opent drie nieuwe opvangcentra, in Luik, 
Koksijde en Gent. Het centrum in Koksijde vangt 
de bewoners op van het tijdelijke centrum in Bre-
dene, dat de deuren sluit. 

Het Rode Kruis opent ook een tijdelijk centrum 
in Ans. In de loop van het jaar zal het Rode Kruis 
nog meer centra openen in Barvaux, Beveren en 
Sijsele.  

Maart_België wordt geconfronteerd met een 
ongeziene gezondheidscrisis. Fedasil neemt allerlei 
preventiemaatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. In het aanmeldcentrum 
krijgen pas aangekomen asielzoekers een medi-
sche screening. De meest kwetsbare personen in 
de centra verhuizen naar individuele woningen 
om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. 
De maatregelen worden vervolgens aangepast en 
verscherpt volgens de beslissingen van de gezond-
heidsinstanties.

In overleg met minister Maggie De Block beslist de 
Dienst Vreemdelingenzaken om vanaf  17 maart 
geen nieuwe asielzoekers meer in te schrijven. De 
deuren van het aanmeldcentrum (achteraan het 
Klein Kasteeltje in Brussel) blijven daarom voor 
onbepaalde duur gesloten.

Ook de vrijwillige terugkeer naar de landen van 
herkomst wordt opgeschort. Onze terugkeer-
partner  IOM kan de terugkeerreizen niet langer 
organiseren omdat de grenzen gesloten blijven.
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Op 17 maart wordt het eerste geval van Covid-19 
vastgesteld in een opvangcentrum. Om de situ-
atie onder controle te houden, zorgt Fedasil voor 
een strikte medische follow-up van elke besmette 
persoon.

Fedasil opent opnieuw een opvangcentrum in 
Overijse, dat al in 2015-2016 werd gebruikt. De 
opvang van asielzoekers op campings en in vakan-
tiecentra in Theux, Senonchamps en Jalhay wordt 
eveneens verlengd.

Als gevolg van het coronavirus schorten de Ver-
enigde Naties de hervestiging van vluchtelingen op. 
In België lag het hervestigingsprogramma al sinds 
juli 2019 stil als gevolg van de verzadiging van het 
opvangnetwerk van Fedasil.

April_De Dienst Vreemdelingenzaken herneemt 
de inschrijving van asielaanvragen via een online 
afsprakensysteem. Daardoor kan Fedasil opnieuw 
asielzoekers toewijzen aan de opvangcentra. 

Er wordt een nieuw tijdelijk centrum geopend in 
Marcinelle (Charleroi). Het beheer van het centrum 
wordt toevertrouwd aan een privébedrijf, MyAssist. 
Net als in 2015-2016 doet Fedasil een beroep op de 
private sector om via een overheidsopdracht een deel 
van de opvang te organiseren. Vier andere centra in 
privébeheer openen later op het jaar hun deuren (in 
Etterbeek, Hasselt, Jalhay en Kalmthout).

Het centrum van Fedasil in Broechem organiseert 
een herdenkingsmoment voor Daniel, de 9-jarige 
bewoner die een jaar eerder op het terrein van het 
opvangcentrum overleed.

In deze uitzonderlijke periode infor-
meert Fedasil de asielzoekers over 
het coronavirus in meerdere talen, 
voornamelijk via www.fedasilinfo.be 
(informatie in 14 talen). Een praktische 
fiche verduidelijkt bijvoorbeeld hoe 
de ramadan in de opvangcentra wordt 
georganiseerd.

Vanaf  21 april voert Fedasil, conform de aanbe-
velingen van Sciensano, een Covid-19-test uit bij 
nieuwkomers die zich in het aanmeldcentrum 
inschrijven.

Mei_Fedasil opent een nieuw centrum in Herbeu-
mont: het Domaine des Fourches werd tussen 2011 
en 2017 al door het Rode Kruis gebruikt. Het 
opvangnetwerk telt nu meer dan 28.000 plaatsen.

Het personeel van Fedasil draagt pins die eraan 
herinneren hoe belangrijk het is om een mond-
masker te dragen en afstand te bewaren. 
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Juni_De hoorzittingen bij het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
(CGVS) in Brussel, die sinds 13 maart waren 
opgeschort, worden geleidelijk hervat. De gezond-
heidscrisis heeft ook een impact op de duur van 
de asielprocedures en dus ook op de duur van het 
verblijf  in de opvang. 

De burgemeester van Koksijde kondigt een lock-
down af  in het opvangcentrum. Fedasil meent 
nochtans dat de situatie onder controle is en verzet 
zich tegen deze drastische maatregel. Ook de bewo-
ners protesteren tegen de opgelegde lockdown.

Het tijdelijke centrum van Fedasil in Spa sluit zijn 
deuren. Het centrum in Koksijde wordt eind juni 
eveneens gesloten en omgevormd tot buffercentrum 
(reservecentrum voor wanneer de reguliere opvang-
capaciteit niet volstaat).

Ter gelegenheid van de Wereldvluchtelingendag 
publiceert Fedasil de getuigenissen van dertig bewo-
ners van opvangcentra. Volgens bewoner Osamah 
"moeten kinderen kind kunnen zijn".

Juli_De ministerraad verstrekt de nodige middelen 
aan Fedasil om zijn capaciteit - indien nodig - gelei-
delijk uit te breiden. De extra plaatsen heeft Fedasil 
nodig om tijdens de coronacrisis de bezetting in de 
centra onder controle te kunnen houden, nu alle 
nieuwkomers opnieuw asiel kunnen aanvragen. 

Fedasil installeert wooncontainers in verschillende 
centra om de bewoners beter te spreiden. Elk 
centrum plaatst ook bedden in afzondering voor 
zieke Covid-patiënten, samen goed voor zo'n 1.400 
bedden verspreid over het netwerk.

Fedasil bereidt zich voor op een tweede golf  van 
Covid-19-besmettingen. Alle maatregelen die de 
opvangcentra moeten nemen, afhankelijk van de 
gezondheidssituatie (groene, gele, oranje of  rode 
kleurcode), worden in één overzichtelijk document 
gebundeld.

Augustus_De Belgische regering had toegezegd 
niet-begeleide minderjarigen die al enkele maanden 
in migrantenkampen in Griekenland verbleven,  
te herplaatsen. In augustus verwelkomt Fedasil  
18 NBMV's. Nog 11 andere jongeren zullen in 
december aankomen.

Fedasil sluit zijn tijdelijke opvangcentrum in  
Lommel (Limburg). De 850 bewoners verhuizen 
naar een andere opvangstructuur.

Fedasil verhoogt het aantal 'terugkeerplaatsen'. Die 
plaatsen zijn voorbehouden voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers die binnenkort geen recht meer heb-
ben op opvang en voor personen die wachten op 
hun transfer naar het land dat verantwoordelijk is 
voor het behandelen van hun asielaanvraag (zoge-
naamde 'Dublingevallen').
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September_Fedasil registreert een toename van 
het aantal NBMV's die in ons land aankomen, 
van wie 85% Afghaanse jongens zijn. Er worden 
verschillende maatregelen genomen om het aantal 
beschikbare plaatsen voor NBMV's op te trekken.

Oktober_De nieuwe federale regering legt de 
eed af  op 1 oktober. Sammy Mahdi (CD&V) 
wordt aangesteld als staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie. 

Fedasil lanceert zijn buddycampagne. Buddy’s zijn 
burgers die regelmatig informele ontmoetingen 
hebben met een bewoner van een opvangcentrum. 
Het doel is om asielzoekers vertrouwd te maken 
met onze samenleving.

Caritas International opent een opvangcentrum in 
Ransart (Charleroi).

Fedasil stemt zijn Covid-19-instructies af  op het 
nieuwe tracingbeleid en de verscherpte voorzorgs-
maatregelen van de regering.

De hervestiging van vluchtelingen in België wordt 
hervat met de komst van een eerste groep van 24 
Syrische vluchtelingen. Onder hen zullen drie 
gezinnen worden opgevangen via een nieuw spon-
soringproject (of  'community sponsorship'). Fedasil 
verwelkomt begin november nog een groep van 
127 Syrische vluchtelingen.

Eind oktober hervat de Dienst Vreemdelingenza-
ken de rechtstreekse inschrijvingen in het aanmeld-
centrum en wordt het online afsprakensysteem 
buiten dienst gesteld. Asielzoekers kunnen zich 
opnieuw aanmelden bij het aanmeldcentrum.

November_Ondanks de pandemie blijft vrijwil-
lige terugkeer mogelijk. Op initiatief  van Fedasil 
keren 77 Salvadoranen vrijwillig terug naar hun 
land via een speciaal gecharterde vlucht, in samen-
werking met de IOM.

December_Samusocial opent op vraag van Feda-
sil een centrum voor asielzoekers in Koekelberg.

De ministerraad benoemt Michael Kegels tot 
directeur-generaal van Fedasil. Hij treedt op 1 
januari 2021 in functie. Hij volgt daarmee Jean-
Pierre Luxen op, die sinds 2012 aan het hoofd 
van Fedasil staat en op het einde van het jaar met 
pensioen gaat.
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Het jaar 2020 stond grotendeels in het teken van 
de coronacrisis, die vanaf  maart het sinds eind 
2018 verzadigde opvangnetwerk verder onder 
druk zette. Daarom nam Fedasil verschillende 
preventiemaatregelen, niet alleen om de gezond-
heidssituatie onder controle te houden, maar ook 
om de bewoners beter te kunnen spreiden na de 
hervatting van de asielaanvragen.

Dalende instroom
In 2020 kwamen er 13.645 personen aan in het 
opvangnetwerk van Fedasil. Dit zijn er 40% min-
der dan in 2019. In de wereldwijde context van 
het coronavirus zag België het aantal asielaan-
vragen inderdaad fors teruglopen, vooral tussen 
maart en juli 2020. Afghanistan was het voor-
naamste land van herkomst (19% van de nieuwe 
bewoners in het netwerk). 

In 2020 hebben 15.468 bewoners het opvangnet-
werk verlaten. Dit is een lichte daling ten opzichte 
van 2019.

De gezondheidscrisis heeft ook een negatieve in-
vloed gehad op de tijd die nodig is om de asiel-
dossiers te behandelen en dus op de verblijfsduur 
in ons netwerk. Bovendien was het voor personen 
met een beschermingsstatuut niet gemakkelijk om 
een woning te vinden en dus snel de opvangstruc-
tuur te verlaten.

Extra plaatsen
Om te anticiperen op de hervatting van de asiel-
aanvragen en om de bezetting van de centra in 
de gezondheidscontext beter te beheren, is Fedasil 
verder blijven zoeken naar extra plaatsen. Eind 
2020 telde het netwerk 28.180 plaatsen, dit zijn er 
1.200 meer dan bij het begin van het jaar. 

Om tegemoet te komen aan de grotere instroom 
van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 
(NBMV's) verhoogde Fedasil ook die specifieke 
opvangcapaciteit: eind 2020 waren er 2.077 
plaatsen in het netwerk voor NBMV's, goed voor 
385 extra plaatsen in vergelijking met 2019.

Vorig jaar openden zo'n 15 tijdelijke centra hun 
deuren, waaronder 5 federale centra (Luik, Koksij-
de, Gent, Overijse en Herbeumont) en verschillen-
de centra in privébeheer. Tegelijkertijd deden de 
centra in Bredene, Lommel en Spa (Fedasil) hun 
deuren toe. Het centrum in Koksijde, dat eind ja-
nuari openging, werd in augustus op non-actief  
gesteld en doet nu dienst als buffercentrum.

Vanaf  de zomer van 2020 bleef  de bezettings-
graad hangen rond de 85%. Bijna 50% van de op-
gevangen personen waren gezinnen met kinderen. 
Eén op de drie bewoners is jonger dan 18 jaar. Het 
opvangnetwerk vangt in totaal 122 verschillende 
nationaliteiten op, met Afghanistan, Palestina en 
Syrië in de top 3 van herkomstlanden. 

Meer info op www.fedasil.be

OPVANG VAN VERZOEKERS 
OM INTERNATIONALE 
BESCHERMING
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Aantal personen die een verzoek om internationale bescherming (asiel) hebben ingediend  
in België (bron CGRA)

44 760

27 742
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0
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32 271

Verzoeken tot opvang in het aanmeldcentrum (Fedasil) in 2020

Opgevangen personen (toewijzingen) 13 645

Niet-opgevangen personen 5 609

No show* 2 359

Volgende verzoeken** 1 991

EU-onderdanen 1 259

Totaal 19 254

*  Personen die geen opvangplaats wensen te krijgen
**  Het recht op opvang geldt niet automatisch voor personen die 

een 2de verzoek om bescherming (of volgend verzoek) indienen

19 254
personen

16 910
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Instroom en uitstroom uit het opvangnetwerk in 2020
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Evolutie van de opvangcapaciteit

Structurele opvangcapaciteit

Tijdelijke capaciteit (noodopvang, geactiveerde bufferplaatsen)

Situatie eind december van elk jaar
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Evolutie van de opvangcapaciteit en de bezetting in 2020
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Bezetting

Capaciteit
26 989

28 404

26 321

24 007

Bezettingsgraad100%

90%

80%
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

85%

98%

91%

Evolutie van de bezettingsgraad in 2020

28 180
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Soorten opvangplaatsen / eind 2020

capaciteit
% bezettings-

graad

Opvang 1e fase
Aanmeldcentrum, OOC voor 
NBMV

878 47

Collectieve opvangplaatsen
Federale centra, Rode Kruis,  
Croix-Rouge, privé-operatoren, 
Samusocial, Caritas en  
andere partners

20 513 86

Individuele woningen
OCMW's (lokale opvang- 
initiatieven), Caritas, Ciré en  
andere partners

6 389 93

Open terugkeerplaatsen
Federale centra

400 36

Totaal 28 180 85

Aandeel van de operatoren / eind 2020

plaatsen

Fedasil 8 767

Croix-Rouge francophone 6 695

OCMW 5 955

Rode Kruis Vlaanderen 4 066

Private sector 1 022

Andere opvangpartners 1 675

Totaal 28 180

28 180
plaatsen

28 180 
plaatsen
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%

Personen met familie 49

Alleenstaande mannen 37

Alleenstaande vrouwen 6

NBMV (niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen)

8

Profiel van de opgevangen personen / eind 2020

%

Mannen 67

Vrouwen 33

%

Volwassenen 67

Minderjarigen 33

%

Afghanistan 16

Palestina 12

Syrië 9

El Salvador 6

Guinee 6

Eritrea 5

Somalië 4

Irak 3

Iran 3

Congo (DRC) 3

Andere landen (112 landen) 33

%

Verzoekers om internationale be-
scherming (met inbegrip van NBMV) 
van wie het dossier in behandeling is

95

Personen met een verblijfstitel 3

Hervestigde vluchtelingen 1

Andere administratieve situaties 1
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Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV): evolutie van de opvangcapaciteit

Situatie eind december van elk jaar
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2 077 plaatsen

plaatsen

1e fase
Observatie en 
oriëntatie

Federale centra (OOC), 
Samusocial

293

2de fase
Collectieve opvang

Federale centra,  
Croix-Rouge, Rode Kruis, 
Vlaamse Gemeenschap, Franse 
Gemeenschap, andere partners

1 406

3de fase
Individuele opvang

Woningen van het OCMW, 
Ciré, andere partners

283

Specifieke plaatsen Federale centra en partners 95

Totaal 2 077

NBMV: capaciteit per opvangfase / eind 2020
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%

Jongens 94,5

Meisjes 5,5

Profiel van de opgevangen NBMV / eind 2020

%

16-18 jaar 78

12-15 jaar 22

11 jaar en minder <1

%

Afghanistan 74

Somalië 6

Eritrea 4

Guinee 4

Syrië 3

Andere landen 9
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HERVESTIGING VAN 
VLUCHTELINGEN

België heeft sinds 2013 een structureel hervesti-
gingsprogramma ('resettlement'). Ons land heeft 
zich ertoe verbonden om elk jaar, op basis van 
de Europese prioriteiten, een groep kwetsbare 
vluchtelingen op te vangen.

In 2020 werden slechts 176 personen hervestigd 
in België. De aankomsten waren immers opge-
schort van juli 2019 tot oktober 2020, eerst we-
gens het plaatsgebrek in het Belgische opvang-
netwerk en later als gevolg van de internationale 
gezondheidscrisis. 

In 2021 wil Fedasil een recordaantal vluchtelin-
gen hervestigen, namelijk ongeveer 1500 per-
sonen, om zo de engagementen van de vorige 
jaren na te komen.

Community sponsorship
De hervestigde vluchtelingen in 2020 waren alle-
maal Syriërs. Alvorens ze in België aankwamen, 
verbleven ze in Libanon en Turkije. 

Van deze vluchtelingen werden er drie gezin-
nen (14 personen in totaal) opgevangen via een 
nieuw project, het community sponsorship. Dit 
is een pilootproject waarbij vluchtelingen van 
bij het begin worden opgevangen en begeleid in 
België door een vereniging of  een groep perso-
nen, zonder eerst in een centrum van Fedasil te 
verblijven. Caritas International is verantwoor-
delijk voor de begeleiding van de verenigingen/
burgers die de vluchtelingen opvangen.

Het hervestigingsprogramma wordt gefinancierd 
door het AMIF, het Europees fonds voor Asiel, 
Migratie en Integratie van de Europese Unie.

Meer info op www.hervestiging.be
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Aantal vluchtelingen dat in België is aangekomen in het kader van hervestiging
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176 personen

Profiel van de hervestigde vluchtelingen in 2020

herkomstland eerste opvangland personen

Syrië Libanon 133

Syrië Turkije 43

Totaal 176

personen

Families 165

Alleenstaande mannen 8

Alleenstaande vrouwen 3

Totaal 176
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VRIJWILLIGE TERUGKEER
In 2020 keerden 1847 personen vrijwillig terug 
naar hun land van herkomst. Het gaat om een 
daling met 24% ten opzichte van vorig jaar. Deze 
daling is voornamelijk te wijten aan de maatre-
gelen die op nationaal en internationaal niveau 
genomen werden in de strijd tegen Covid-19.

Kleiner aanbod aan vluchten
Vanaf  de maand maart 2020 was het moeilijk of  
onmogelijk om bepaalde bestemmingen te be-
reiken en liet de situatie in België en in de her-
komstlanden niet altijd toe om een terugkeer te 
organiseren. 

Dankzij de efficiëntie van de Internationale  
Organisatie voor Migratie (IOM, partner voor de 
organisatie van de vluchten) en het permanente 
contact met de ambassades, konden er toch ver-
schillende terugkeervluchten georganiseerd wor-
den. Een van de oplossingen was de organisatie 
van speciale vluchten: in november zijn zo 77  
Salvadoranen vrijwillig naar hun land terugge-
keerd met een speciale chartervlucht. 

Migranten zonder papieren informeren
Ook in 2020 deed Fedasil aan informatie en sen-
sibilisering, meer bepaald in samenwerking met 
de partnersteden en -gemeenten. Het mobiele 
team van ‘outreachers’ van Fedasil van zijn kant 
informeerde tal van migranten zonder papieren 
en transitmigranten over hun rechten en plichten 
in België, waaronder de mogelijkheid om vrijwil-
lig terug te keren. 

Hulp in het land van oorsprong
Van de personen die in 2020 teruggekeerd zijn, 
hebben er 1110 re-integratiesteun ontvangen, on-
geveer een persoon op twee. 

Het re-integratieprogramma biedt een antwoord 
op de problemen waar migranten bij hun terug-
keer mee te maken krijgen: renovatie of  huur 
van een woning, zoeken naar een job, medische 
kosten... IOM en Caritas International doen de 
voorbereiding vanuit België. Ter plaatse gebeurt 
de opvolging van de re-integratie door hun lokale 
kantoren en partners. 

Op de website van Fedasil over de vrijwillige te-
rugkeer vindt u een aantal terugkeerverhalen. 

Het Belgisch programma voor vrijwillige terug-
keer ontvangt steun van het Europees AMIF-
fonds.

Meer info op www.vrijwilligeterugkeer.be 
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Opmerking
De cijfers geven ook de vrijwillige terugkeer weer naar de herkomstlanden die georganiseerd werd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken (20 personen in 2020). Ze houden echter geen rekening met de vrijwillige uitstroom in het 
kader van de Dublinconventie (georganiseerd door DVZ naar EU-landen waar de migranten reeds asiel hebben 
aangevraagd).

Evolutie van de vrijwillige terugkeer vanuit België (aantal personen)
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Terugkeer

Re-integratiesteun

1 992

Landen van bestemming in 2020

teruggekeerde personen  
(globaal cijfer, met of zonder re-integratie)

Brazilië 480

El Salvador 134

Georgië 104

Mongolië 96

Roemenië 87

Oekraïne 83

Colombia 68

Albanië 60

Wit-Rusland 59

Rusland 58

Andere 618

Totaal 1 847

teruggekeerde personen met re-integratie

El Salvador 133

Brazilië 132

Mongolië 86

Georgië 74

Wit-Rusland 58

Rusland 51

Colombia 51

Albanië 39

Afghanistan 34

Irak 26

Andere 426

Totaal 1 110
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personen

Verzoekers om internationale 
bescherming (asiel)

367

Uitgeprocedeerde verzoekers 441

Migranten zonder papieren 1039

Totaal 1847

Profiel van de vrijwillig teruggekeerde personen in 2020

personen

Personen met familie 871

Alleenstaande mannen  
en vrouwen

976

%

0-17 jaar 19

18-25 jaar 16

26-35 jaar 26

36-50 jaar 26

+ 51 jaar 13

%

Mannen 60

Vrouwen 40



Fedasil is in België belast met de opvang van verzoekers om 
internationale bescherming (asiel) en andere doelgroepen en 
waakt erover dat die opvang van eenzelfde kwaliteit is in het hele 
opvangnetwerk. Daarnaast coördineert Fedasil de vrijwillige 
terugkeer naar de landen van herkomst. 

Deze Balans herneemt de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers 
van het jaar 2020 op het vlak van opvang, hervestiging en 
vrijwillige terugkeer.  

Meer informatie en nieuws over onze organisatie vindt u op onze 
website www.fedasil.be

De informatie voor de verzoekers om internationale bescherming 
is beschikbaar (in 14 talen) op  www.fedasilinfo.be


