




onze opdracht
 Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers  
 en andere doelgroepen in België en zorgt ervoor dat die opvang  
 van eenzelfde kwaliteit is in het hele opvangnetwerk. 

 Ons Agentschap coördineert ook de vrijwillige terugkeer  
 van migranten uit België naar hun land van herkomst. 



onze  
organisatie
Fedasil is een instelling van openbaar nut, onder de voogdij van 
de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het Agentschap is 
actief sinds 2002.

Het directiecomité van Fedasil bestaat uit 4 directeurs die  
een managementfunctie uitoefenen (de directeur-generaal,  
de directeur beleidsondersteuning, de directeur operationele 
diensten en de directeur algemene diensten) en de directeur 
communicatie (met adviserende stem).

Het personeel van Fedasil werkt op de hoofdzetel en de 
dispatching (Brussel), de regiokantoren en een twintigtal 
opvangcentra. 

Twee regiokantoren (Noord en Zuid) zijn verantwoordelijk 
voor de dagelijkse werking en ondersteuning van alle 
opvangpartners en -verstrekkers binnen hun geografische regio 
(federale centra en Rode Kruiscentra, individuele woningen).
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onze waarden 

 Werken voor Fedasil is werken met mensen. 

 Onze teams in de centra staan in voor de basisbehoeften  
 van de bewoners en bieden sociale, juridische, medische  
 en psychologische begeleiding.  
 Daarom vind je in elk opvangcentrum maatschappelijk  
 werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers,  
 verpleegkundigen… 



In onze deontologische code, de leidraad voor alle 
medewerkers van Fedasil, staan vier waarden centraal: 

 RESPECT  
Onze bewoners zijn verantwoordelijke  
mensen met rechten en plichten.  
We gaan respectvol met hen om.

 KLANTGERICHTHEID  
We bieden elke bewoner een efficiënte en  
kwaliteitsvolle dienstverlening en stimuleren  
hun verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

 ONPARTIJDIGHEID  
We doen ons werk neutraal, objectief en  
zonder eigenbelang. 

 DISCRETIE 
Wij respecteren de geheimhoudingsplicht en  
het beroepsgeheim en behandelen informatie  
in principe altijd vertrouwelijk. 
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onze  
activiteiten

We bieden materiële hulp (bed, bad, brood, 
begeleiding) aan asielzoekers en andere 
vreemdelingen die recht hebben op opvang. 

Samen met onze opvangpartners organiseren 
we een flexibele, kwaliteitsvolle opvang, 
met aandacht voor specifieke noden en 
kwetsbare doelgroepen. 
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We zijn verantwoordelijk voor 
de observatie en oriëntatie van 
niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen (NBMV).

We informeren onze bewoners over hun  
rechten en plichten en bereiden hen voor  
op een zelfstandig leven na de opvang,  
in België of in hun land van herkomst. 

We coördineren de vrijwillige terugkeer  
vanuit België, die we uitvoeren samen met  
onze terugkeerpartners. 

We ondersteunen initiatieven die  
de integratie van onze opvangcentra  
in de lokale omgeving bevorderen. 

We nemen onze internationale rol op, 
onder meer door Europese afspraken over 
herplaatsing van asielzoekers en hervestiging 
van vluchtelingen uit te voeren. 

We staan de politieke overheid bij  
tijdens het ontwerp, de voorbereiding  
en uitvoering van het opvangbeleid.
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