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Jaarprogramma  
 

 
 
 
LIDSTAAT: België 
FONDS: Europees Vluchtelingenfonds 
VERANTWOORDELIJKE OVERHEID: Directie Netwerkbeheer- en controle van Fedasil  
IN AANMERKING GENOMEN JAAR: 2013 
 

1. MODALITEITEN VOOR DE SELECTIE VAN DE PROJECTEN D IE IN HET 
KADER VAN HET PROGRAMMA GEFINANCIERD MOETEN WORDEN 

 

1.1. De oproep voor projecten 

Er zal een projectoproep gelanceerd worden in het voorjaar 2013, voor een analyse van 
projecten in juli en augustus en een selectie in september-oktober. Rekening houdend met 
de verplichting om een advies van de Inspectie van Financiën te krijgen, zal dit toelaten de 
conventies voor het einde van het jaar af te sluiten en de projecten op te starten op 1 
januari 2014. 

Rekening houdend met de geselecteerde meerjarenprogramma's via het EVF 2011, de 
projecten die geselecteerd zullen worden voor het einde van 2012 via het EVF 2012 en de 
twee projecten in executing body (EPRA en resettlement), blijft er nog 870.000 euro 
beschikbaar voor projectoproepen, op basis van het voorlopig bedrag dat de Commissie in 
juli heeft meegedeeld. 

1.2. Opdrachtgever 

Twee projecten worden ontwikkeld in executing body, in de mate dat Fedasil een 
overheidsinstelling is die belast is met de opvang van asielzoekers in België: 
  
Het project European Plateform of Reception Agencies (EPRA) heeft als doel steun te 
bieden aan de ontwikkeling van een Europees platform van opvanginstanties met het oog 
op een efficiënte, goed geïnformeerde opvang conform aan de Europese wetgeving in 
België en de EU. 
 
Het project resettlement heeft als doel de hervestiging uitvoeren binnen het kader van de 
eerste pledging uitgevoerd door België.  

2. WIJZIGINGEN VAN DE BEHEER- EN CONTROLESYSTEMEN 

Zonder voorwerp 
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3. ACTIES DIE HET PROGRAMMA OVEREENKOMSTIG DE 
VOOROPGESTELDE PRIORITEITEN MOET ONDERSTEUNEN 

Vooraf 

1. België heeft nota genomen van het document SOLID/2011/28 over de strategische 
doelstellingen van de EVF en FEI programma's 2012 en 2013. 

2. Het EVF-programma van 2013 en van het derde jaar van de tweede cyclus van 3 jaar 
van de meerjarenprogrammatie van 6 jaar en meer dan 3/4 van de projecten van het 
EVF 2013 werden reeds geselecteerd via het EVF 2011. Wanneer de 
verantwoordelijke overheid het document SOLID 11/28 heeft ontvangen, op 30 
september 2011, was de selectieprocedure voor het EVF 2012 al ver gevorderd, het 
Comité had al haar eerste vergadering achter de rug.  België was niet in staat hier een 
specifieke invloed op uit te oefenen. 

3. Een strategische prioriteit van SOLID 2011/28 is echter wel vrij goed 
vertegenwoordigd in het EVF-programma 2012, namelijk de projecten in verband met 
de implementatie van de vereisten uit de Europese richtlijnen, voornamelijk de 
richtlijnen opvang, procedure en kwalificatie (zie governance 1). 

4. De toename van de nationale bevoegdheden bij de samenwerking tussen Lidstaten 
werd ingediend in het huidige AP EVF 2013 met het project EPRA, onderzoeks-actie 
project om de goede praktijken in het federale opvangnetwerk te doen toenemen door 
inspiratie op te doen in andere Lidstaten. 

5. Steun bij de hervestiging werd ook ingediend in het AP EVF 2013, wat het 
hervestigingsprogramma zal ondersteunen dat werd opgericht in het kader van het 
AMF (pledging 2014-2015). 

6. De toegekende bedragen en de activiteiten- en resultaatsindicatoren voor elke activiteit 
kunnen vrij specifiek zijn wat betreft de activiteiten van de reeds geselecteerde 
projecten voor EVF 2011. Voor het EVF 2012 en 2013 bestaat er nog steeds een 
onzekerheidsmarge, in functie van de projectoproep (inhoud en kwaliteit van de 
ingediende projecten, selectiekeuze). 

7. In dit programma moet onder de term ‘vluchtelingen’ worden verstaan: de 
begunstigden van een internationale bescherming, in de zin van de wet van 15 
september 2006 en van Beslissing 573/2007/EG. 
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3.1. Acties waarbij prioriteit 1 geïmplementeerd wordt: communautaire 
verworvenheid 

Verworvenheid 1/13 : Sensibiliseren, informeren, opleiden en zorgen voor 
helpdesks over de asielprocedure, over de subsidiaire bescherming en over de 
opvang, zowel voor de actoren die rechtstreeks betrokken zijn (maatschappelijk 
werkers, juristen en advocaten, asielzoekers) als voor alle andere sociale 
partners die onrechtstreeks betrokken zijn (sector van de geestelijke 
gezondheidszorg, scholen …)  

NB: deze actie wordt duidelijk aangevuld door de actie governance 2, waarbij de promotoren 
steunen op concrete activiteiten om een strategie te ontwikkelen om structurele antwoorden te 
bieden of om aanbevelingen te doen in die zin. 

 

1. Doel en reikwijdte van de actie 

De spelers die bij het wettelijk kader betrokken zijn, maken zich de kennis eigen 

Deze actie is bedoeld om bij te dragen tot de correcte toepassing van de wetten over 
de procedure en de statuten (vluchteling, subsidiaire bescherming) van 15 september 
2006, alsook van de wet van 12 januari 2007, via de verspreiding van de kennis van 
de wet en van begeleiding bij de uitvoering ervan bij alle betrokken spelers, in 
voorkomend geval bij de asielzoekers zelf of bij de mensen die subsidiaire 
bescherming vragen. 

2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Verenigingen zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt 
worden 

Niet van toepassing 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

Resultaten: De asielzoekers krijgen degelijke juridische bijstand met betrekking tot 
hun asielprocedure, zowel op het vlak van de maatschappelijk werkers, die beter 
opgeleid zijn en/of ondersteund worden, als op het vlak van de balies en advocaten. 

De actie, die werd uitgevoerd in Vlaanderen, zal als resultaat hebben: 

1. de verspreiding van kennis over de wetgeving en de rechtspraak onder de 
maatschappelijk assistenten en advocaten, via een platform voor analyse en 
uitwisseling, een Internetsite (16000 bezoekers) en nieuwsbrief (3000 
geabonneerden), een gespecialiseerde review (325 geabonneerden), opleidingssessies 
voor lesgevers (4/jaar), een praktische gids over asielaanvragen en een helpdesk 
(2400 raadplegingen); 
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2. de verbetering van de analyse van de vluchtverhalen (vanuit het 
herkomstland), via een methodologie op basis van de analyse van praktische 
gevallen; eindrapport en aanbevelingen. 

 

5. Zichtbaarheid van de financiering door de EU 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

 

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-instrumenten 
gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Niet van toepassing 

 

7. Financiële informatie 

- Maximumbedrag EVF: 215.000  € 

- Totaal maximumbudget: 430.000  € 
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Verworvenheid 2/13 Opvangvoorzieningen inrichten en/of de asielzoekers en/of 
vluchtelingen begeleiden alsook op het vlak van huisvesting ondersteunen  

 

Omkadering van de aanpassingen die op het vlak van huisvesting vereist zijn door de 
invoering van de twee nieuwe wetten, respectievelijk betreffende de procedure en de 
minimumnormen inzake opvang 

1. Doel en reikwijdte van de actie 

De vluchtelingen die onlangs erkend werden, ondervinden aanzienlijke 
moeilijkheden om een woning te vinden. Volgens de OCMW’s is de begeleiding 
door het bevoegde OCMW met het oog op de verlening van sociale hulp en hulp om 
zich te settelen ongelijk, wat vertragingen bij de overgang van een opvangstructuur 
naar een woning veroorzaakt. 

De moeilijkheid bestaat erin het OCMW te vinden dat voor de begeleiding van de 
vluchteling bevoegd is wanneer deze het centrum verlaat. Indien de vluchtelingen 
geen sociale uitkering krijgen waarmee ze hun eerste huur en huurwaarborg zouden 
kunnen betalen, is het mogelijk dat ze moeilijkheden ondervinden bij het vinden van 
een woning. 

Twee types projecten zijn relevant: enerzijds, een duwtje in de rug op institutioneel 
vlak, met het oog op een betere begeleiding van de vluchtelingen en anderzijds, 
concrete voorzieningen inrichten om ditzelfde publiek te helpen settelen wanneer het 
de collectieve of individuele opvangstructuren verlaat. 

2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Verenigingen zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt 
worden 

Niet van toepassing 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

 De vluchtelingen die uit de opvangstructuren komen, krijgen begeleiding bij het 
zoeken naar een woning en hulp om zich te settelen. 

Concreet gezien, zijn hun resultaatindicatoren de volgende: 

- betreffende de specifieke doelgroep van erkende vluchtelingen in gesloten centra 
die 4 uur hebben om het centrum te verlaten, terwijl ze nooit een voet in België gezet 
hebben: integrale individuele begeleiding (psychosociaal, logement,  
basisbenodigdheden), peter/meterschap, groepsactiviteiten voor 20 families (80 
personen), 30 minderjarigen en vrouwen en 60 alleenstaande mannen (over 24 
maanden); 
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- individuele begeleiding bij de zoektocht naar logement (120 personen) en 
opleiding (collectief) over de woning (relatie huurder-eigenaar, beheer van het 
logement), in Brussel; 

- hulp bij het zoeken naar een woning (1000 gesprekken, 700 personen 
geïnformeerd, opleiding van 110 personen, een woning gevonden voor 400 
personen), transitwoning ter beschikking gesteld (20 personen), huurwaarborgen 
voorzien (150 aanvragen), verdeling van basisgoederen (120 ton, 1000 personen), 
begeleiding bij de administratieve stappen (450 personen), duurzame vestiging in de 
woning (240 bezoeken) in Brussel; 

- begeleiding bij het verkrijgen van woningen (250 personen), individuele 
maatschappelijk begeleiding bij het zoeken naar een woning (80 coachings, 2 
groepsworkshops per week), oprichting netwerk met verspreiding vademecum, 
evaluatie, in Luik; 

- een transitwoning met individuele begeleiding (12 personen/jaar, in Vlaanderen). 

5. Zichtbaarheid van de financiering door de EU 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen.  

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-instrumenten 
gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Niet geschikt 

7. Financiële informatie 

- Maximumbedrag EVF: 1.128.000  € 

- Totaal maximumbudget: 2.256.000  € 
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Verworvenheid 3/13 Instrumenten ontwikkelen om de overheidsdiensten in het 
algemeen toegankelijker te maken (met name centra voor sociale promotie en 
beroepsopleiding, tewerkstellingsdiensten, diensten voor hulp bij het zoeken 
naar een woning, diensten voor de gelijkstelling van diploma’s, 
gezinshereniging, brugklassen …)  

Promotie van een eenvoudigere toegang tot de overheidsdiensten voor asielzoekers 
en vluchtelingen, niet uitsluitend maar wel hoofdzakelijk op sociaal-economisch vlak, 
vooral met het oog op hun sociaalprofessionele integratie. 

1.  Doel en reikwijdte van de actie 

In België worden de diensten voor vluchtelingen verleend aan de hand van het 
integratiebeleid ten aanzien van vreemdelingen in het algemeen. Deze kunnen echter 
specifieke problemen ondervinden omdat ze geen nieuwkomers zijn zoals de andere, 
bijvoorbeeld bij de toegang tot de overheidsdiensten zoals de centra voor sociale 
promotie, tewerkstellingsdiensten, diensten voor hulp bij het zoeken naar een 
woning, diensten voor de gelijkstelling van diploma’s, gezinshereniging…  

Sociale promotie en beroepsopleiding: projecten met betrekking tot de eenvoudigere 
toegang tot de lessen voor sociale promotie zouden ook kunnen worden ontwikkeld. 

Huisvesting: de maatschappelijk werkers van de opvangstructuren in contact brengen 
met de sociale vastgoedkantoren … (buiten de projecten die specifiek zijn voor 
activiteit 02/12   : het gaat om meer globale begeleidingsplannen, waarin het aspect 
logement maar een onderdeel van is). 

Werk : aangezien ze geen economische migranten zijn, moet er bijzondere aandacht 
naar hun beroepsintegratie uitgaan. Bovendien heeft België overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 11 (toegang tot de arbeidsmarkt) van Europese Richtlijn 
2003/9/EG van 27 januari 2003, besloten de arbeidsmarkt voor asielzoekers open te 
stellen. 

Deze activiteit kan worden geïmplementeerd dankzij projecten met het oog de 
ontwikkeling en invoering van instrumenten voor een eenvoudigere toegang tot de 
openbare tewerkstellingsdiensten zoals FOREM, de VDAB of Actiris. 

Deze acties kunnen eveneens het volgende beogen: 

- competentiebalansen, beroepsoriëntaties die aangepast zijn aan de vaardigheden 
van de personen die een opleiding aanvragen, waardoor de asielzoekers en 
vluchtelingen de arbeidsmarkt beter kunnen leren kennen en deze markt voor hen 
toegankelijker wordt 

- van opleiding tot de oprichting van (micro-)ondernemingen (marktonderzoeken 
leren uitvoeren, uitvoering van een businessplan, de basisprincipes van het 
boekhoudkundig en financieel beheer van de Belgische KMO’s leren kennen …) 

- peterschappen – stages in ondernemingen 

- gezamenlijke acties en/of acties die van de vakbonden uitgaan. 
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2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Verenigingen zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt worden 

Niet geschikt 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

De verwachte resultaten en indicatoren zijn de volgende: 

- inzake gezinshereniging van vluchtelingen, concrete steun in 30 dossiers en een 
rechtstreeks tussenkomst in 20 dossiers, alsook steun in 20 dossiers voor de aanvraag 
van een humanitair visum dragen bij tot de strategie die moet leiden tot een globale 
nota met aanbevelingen, die gepubliceerd en voorgesteld zal worden (18 maanden); 

- in de Duitstalige kantons, zal de stad Eupen een gespecialiseerde permanentie 
openen, een dienst voor interculturele bemiddeling en een groep voor interculturele 
dialoog, alsook de coördinatie van het peterschap. Groepstherapieën (10 sessies per 
jaar) en psychologische en psychiatrische consultaties (15 tot 25 per maand voor 20 
tot 40 personen, volwassenen of kinderen, per jaar )  worden voorgesteld; een 
inburgeringsproject "Duitstalige gemeenschap" (2 modules van 240 uur/jaar; tussen 
12 en 16 deelnemers per module ) worden voorgesteld aan de doelgroep. 

- infomodules (6), individuele opvolging (750 contacten voor 250 personen), 
diepgaande individuele begeleiding (75 personen), groepsworkshop (100 personen) 
op socio-professioneel niveau zouden voorgesteld worden in Brussel. Hierbij komt 
onderzoek over het traject van de begunstigden. 

- Een integratieparcours (taallessen, burgerzin, beroepsoriëntatie), begeleiding bij 
logement (permanenties, bezoek aan woningen, hulp bij het intrekken), en 
psychologische bijstand (consultaties, artistieke workshops), opvang voor de 
allerkleinsten (zodat de moeders beschikbaar zijn); een honderdtal begunstigden in 
de regio Luik; 

- In Brussel, per jaar 200 asielzoekers geïnformeerd en doorverwezen op socio-
professioneel vlak, 45 personen opgeleid en 34 professionele projecten krijgen 
(beperkte) financiële steun. 

- In Brussel is er hulp bij het tolken (2700 per verplaatsing, 2100 per telefoon) en 
voor vertaling (80), voor asielzoekers die in de opvangstructuren verblijven. 

- In de provincie Luxemburg is er globale begeleiding (integratie, sociale, 
psychologische, juridische bijstand) aan asielzoekers en vluchtelingen (ongeveer 100 
begunstigden). 

5. Zichtbaarheid van de financiering door de EU 
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Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-
instrumenten gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Er zijn geen projecten van het EVF waarvoor een risico op dubbele financiering 
bestaat ten opzichte van de eerste 2 hoofdlijnen van het Convergentieprogramma van 
het ESF (Hoofdlijn 1. Oprichting van ondernemingen en job creation, Hoofdlijn 2. 
Ontwikkeling van het menselijk kapitaal, de kennis, de knowhow en het onderzoek). 
Er bestaat daarentegen een risico voor hoofdlijn 3: Sociale inclusie. Dit risico is 
echter beperkt door het feit dat het maatschappelijk doel van de promotoren tot op 
heden door hun begunstigde en niet door de sociaalprofessionele integratie als 
dusdanig gekenmerkt wordt. De betrokken promotoren vertegenwoordigen minder 
dan 10% van alle promotoren. 

Er is ook geen risico op dubbele financiering met de andere operationele 
programma's van het ESF (Programma voor de competitiviteit van de federale staat 
en de federale deelstaten). 

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de bijzonderheden van elk Fonds, om dubbele 
financieringen te vermijden, ongeacht of dit op het vlak van de selectie, van de 
opvolging of van de eindcontroles is: identificatie van de promotoren die projecten 
op het ESF uitvoeren, verificaties op de websites en bij twijfel, 
documentatieaanvragen bij de promotoren en/of de Belgische overheden die met het 
beheer van het ESF belast zijn. 

7. Financiële informatie 

- Maximumbedrag EVF: 637.000  € 

- Totaal budget: 1.274.000  € 
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Verworvenheid 4/13 Collectieve antwoorden bieden aan de ellende die gepaard 
gaat met ballingschap (ontworteling, rouwproces,...) via de organisatie van 
praatgroepen, artistieke activiteiten,... en gespecialiseerde etno-psychologische 
begeleiding voorzien voor asielzoekers en vluchtelingen met ernstige mentale 
gezondheidsproblemen, rechtstreeks of via een helpdesk 

 

1.  Doel en reikwijdte van de actie 

Antwoorden bieden op de wanhoop en gedragsproblemen die voortvloeien uit het 
ballingschap en de mentale gezondheidsproblemen.  

Het eerste doel van deze actie is om het onbehaaglijk gevoel van de bewoners in de 
collectieve en individuele opvangstructuren aan te pakken en praat- en luistergroepen 
oprichten voor de bewoners, hetzij in de centra zelf, hetzij ambulant, buiten de 
opvangstructuren. In dit verband, kunnen de projecten ook interculturele bemiddeling 
voorstellen. 

Het tweede doel betreft het verbeteren en vergemakkelijken van de toegang  voor 
mentale gezondheid voor asielzoekers en vluchtelingen met ernstige mentale 
gezondheidsproblemen tot diensten die gespecialiseerde etno-psychologische 
begeleiding leveren, meer bepaald: 

- ondersteuning van opleidingen die gespecialiseerde etno-psychologische 
begeleiding bieden voor asielzoekers en vluchtelingen met ernstige mentale 
gezondheidsproblemen. 

- werken aan een betere samenwerking tussen de eerste lijn om de opsporing en de 
toegang van asielzoekers en vluchtelingen tot gespecialiseerde diensten te 
vergemakkelijken. 

- de eigenlijke psychologische begeleiding ondersteunen. 

2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Verenigingen zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks door 
de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt worden 

Niet van toepassing 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

De resultaten en indicatoren zijn de volgende: 

- helpdesk (120 oproepen), intervisies/supervisies (10 x 6 deelnemers), etno-
psychiatrische consultaties (240 groepssessies, 160 individuele consultaties, voor  40 
personen); 
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- tandems psychologische preventie (1 professionele begeleider, 1 coach 
vluchteling gevormd voor dit soort interventie): opleidingen en supervisie; 
Vlaanderen;  

- opstellen van een netwerk, individuele maatschappelijke begeleiding die 
therapeutisch werk steunt (60/week, 350 begunstigden), psychologische consultaties 
(22/week, 100 personen), etno-psychologische groepen (12), groepsactiviteiten (160 
activiteiten, 100 personen), autonome activiteiten (20 personen); 2 projecten, in Luik 
en Verviers. 

5. Zichtbaarheid van de financiering door de EU 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-instrumenten 
gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Niet geschikt 

7. Financiële informatie 

- Maximumbedrag EVF: 354.000,00  € 

- Totaal budget : 708.000,00  € 
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Verworvenheid 05/13 Een specifieke begeleiding bieden voor vrouwen in een 
kwetsbare situatie, aan (niet-)begeleide minderjarigen die moeilijkheden hebben 
met aanpassing en/of in een problematische situatie zitten, de oudere personen 
en personen met een handicap, of voor personen die het slachtoffer zijn van 
mishandeling. 

Deze prioriteit wordt meegefinancierd door het EVF aan 75%. 

 

1. Doel en reikwijdte van de actie 

- ambulante begeleiding voorzien aan de niet-begeleide minderjarige asielzoekers, 
en/of opleidingen en specifieke begeleiding voor de voogden 

- de opening van de opvangplaatsen die een efficiënt alternatief vormen voor niet-
begeleide minderjarige asielzoekers die niet thuishoren in de traditionele 
opvangstructuren of die slachtoffer zijn van mensenhandel 

- ondersteuning bieden aan de eerstelijnsdiensten die de minderjarige asielzoekers 
en minderjarige vluchtelingen begeleiden bij hun vertrek uit de opvangstructuur op 
18 jaar en bij het stopzetten van de voogdij.  

- specifieke begeleiding voorzien voor vrouwen in moeilijkheden en/of die in een 
kwetsbare situatie zitten, meer bepaald door toegang tot aangepaste diensten te 
voorzien of te vergemakkelijken. 

2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Verenigingen zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt 
worden 

Niet geschikt 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

De resultaten en indicatoren zijn de volgende: 

- een globale begeleiding bij de overgang naar zelfstandigheid van niet-begeleide 
minderjarigen (180 tot 220 begunstigden, 3 tot 4 projecten, Brussel, Antwerpen, 
Turnhout); 

- schoolopleiding voorzien, globale socio-psychologische begeleiding, juridische 
bijstand...) en sportieve activiteiten en ontwikkeling voor 300 (5*60) 
minderjarigen of vrouwen in een bijzonder moeilijke situatie naar aanleiding van 
de opvangcrisis in België; 

- zachte therapie voor 18 sterk getraumatiseerde minderjarigen (individuele 
psychotherapie, lichaamstherapie (individueel en in groep), hypotherapie) + 
wetenschappelijke evaluatie van deze aanpak; 
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- inrichten van een adolescentiekliniek (individuele therapeutische opvang en 
collectieve ondersteuningsinitiatieven, 15 begunstigden) en specifieke 
therapeutische hulp voor vrouwen (25 begunstigden); 

- programma voor de opleiding en supervisie van gespecialiseerde hulp voor 
minderjarigen in een Waals LOI (lokaal opvanginitiatief), 15 begunstigden, 12 
opleidingsdagen + 15 stagedagen); 

- een permanentie hulp voor vrouwen die een risico lopen op genitale verminking 
of al besnijdenis hebben ondergaan (250 begunstigden), activiteiten en 
praatgroepen (7*20 ingeschrevenen), psychologische consultaties (400) voor deze 
vrouwen, alsook intervisiesessies voor het personeel van de centra (120 
deelnemers); 

- op juridisch vlak, consultaties (50/jaar) en een helpdesk (tel. 30/jaar, mails 
20/jaar) voor dezelfde doelgroep, een infobrochure (10000 exemplaren), 5 
sensibiliseringsactiviteiten, opleidingen, (4*25 personen), 2 colloquia per jaar, een 
website, een bibliotheek - mediatheek en overleg dat uitmondt in aanbevelingen. 

- 45 specifieke activiteiten georganiseerd voor vrouwen die worden opgevangen in 
6 verschillende opvangstructuren in Brussel en Vlaanderen; 

- een interculturele bemiddelingsdienst voor minderjarige Afghaanse asielzoekers 
(indicatoren worden bepaald per geselecteerd project); 

- steun bij de overgang naar zelfstandigheid van tienermoeders in Waals-Brabant; 

- Gespecialiseerde begeleiding voor niet-begeleide minderjarigen die worden 
opgevangen in voorlopige opvangstructuren in het kader van de opvangcrisis (50 
bedden) 

- juridische, sociale en medische omkadering van slachtoffers van foltering 

5. Zichtbaarheid van de financiering door de EU 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-
instrumenten gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Niet geschikt 

7. Financiële informatie 

- Maximumbedrag EVF: 3.004.414,72  € 

- Totaal budget : 4.005.896,96  € 
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Governance 1/13 De nationale capaciteiten verhogen per coöperatie tussen de 
Lidstaten 

Deze prioriteit maakt deel uit van een cofinanciering EVF van maximum 75% 
(SOLID 2011/28) 

 

1. Doel en reikwijdte van de actie 

Project EPRA: ondersteuning bij de ontwikkeling van een Europees platform van 
opvanginstellingen met het oog op een efficiënt beheer van de opvang, goed 
geïnformeerd en conform aan de Europese verworvenheden in België en in de EU.  

De Europese overheden die verantwoordelijk zijn voor de opvang worden De 
strategische keuzes over de uitvoering van het opvangbeleid (nationaal en Europees) 
worden vaak uitgevoerd met beperkte kennis van gelijkaardige ontwikkelingen in 
Europa. Een platform van opvanginstellingen, door het uitwisselen van 
managementervaringen en verspreiden van kennis zou een echte toegevoegde waarde 
kunnen betekenen.  

Het doel van een dergelijk platform is om strategische informatie uit te wisselen op 
managementniveau, om bestaande informatie te verzamelen, goede praktijken op te 
sporen en op te volgen met het oog op een efficiënte en goed geïnformeerde opvang 
in België en in de EU. 

De activiteiten kunnen van verschillende orde zijn, voornamelijk:  

- Een permanente en kwaliteitsvolle informatiestroom tussen de administraties 
opstarten over verschillende thema's die te maken hebben met de organisatie van de 
opvang (meer bepaald de ontwikkeling van continu informatiekanalen). 

- Consultatie organiseren op strategisch managementniveau, met inbegrip van 
vastlegging en evaluatie van de managementstrategieën in al hun nuances en de 
uitwisseling van operationele informatie die verband houdt met de opvang (meer 
bepaald door de organisatie van strategische sessies). 

- De capaciteiten en kennis van overheden continu ontwikkelen op de specifieke 
vlakken zoals het beheer van het opvangnetwerk door een "Europees collectief van 
experts" op te richten, op basis van het delen en opvolgen van praktijken inzake het 
opvangbeleid (meer bepaald via de organisatie van thematische werkgroepen voor 
experts en de organisatie van de missies mind finding). 

- De vraag van de opvang in andere Europese en internationale 
platformen/initiatieven integreren.  

Het platform, dat bescheiden opgestart werd in 2011, telt reeds verschillende 
partnerorganisaties in een tiental Europese Lidstaten. Het telt overigens ook twee 
"observerende" buurlanden. Het doel is om het platform geleidelijk aan uit te breiden 
naar de 27 Lidstaten en het te openen naar de buurlanden (kandidaten voor de 
toetreding). 
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De coördinatie van het platform gebeurt door Fedasil (via een coördinatieteam voor 
EPRA). Deze coördinatie wordt ondersteund door nationale referentiepersonen in 
elke partnerorganisatie opdat elke deelnemer een gelijkaardig deel aan informatie en 
expertise zou bijdragen. 

EPRA werd opgericht binnen een langetermijnvisie. Aan het eind van de eerste fase 
van het platform (2014-2015) zal een eindstrategie voorzien zijn om de 
duurzaamheid van de resultaten te garanderen, in verband met de opdrachten en 
jaarprogramma's van het Europees Asielbureau.  

2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Fedasil en de partnerorganisaties in Europa en in sommige buurlanden. 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt 
worden 

Fedasil is bevoegd voor de coördinatie van het opvangnetwerk in België en heeft als 
opdracht om de organisatie, het beheer en de controle van de kwaliteit van de hulp 
aan begunstigden van de opvang te voorzien (Opvangwet 12 januari 2007). 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

Resultaten: er worden twee strategische sessies georganiseerd per jaar, twee 
themagroepen per jaar, er worden infokanalen opgericht en de informatie circuleert 
continu, de coördinatie en de nationale referentiepersonen zijn operationeel. 

Indicatoren op korte termijn: spreidingsplan en plan voor de externe communicatie, 
programma en verslagen van strategische sessies en themagroepen, referentietermen 
van de staff en referentiepersonen enz. 

5. Zichtbaarheid van de communautaire financiering 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-
instrumenten gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Niet van toepassing 

7. Financiële informatie 

- Bedrag EVF 250.000  € (75%) 

- Totaal budget project: 333.333  €  
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Governance 2/13 : Instrumenten op punt stellen om de coherentie te versterken 
tussen beslissingen die op nationaal niveau worden genomen wat betreft de 
toepassing van het Europees recht, meer bepaald door actie-onderzoeken over 
de toepassing (juridisch en andere) van de nieuwe wetten ;  

Deze prioriteit maakt deel uit van de cofinanciering van het EVF van maximum 
75% 

1. Doel en reikwijdte van de actie 

Analyses en aanbevelingen voorleggen aan de overheden 

Teneinde de ontwikkelingen naar aanleiding van de wetswijzigingen die onlangs 
werden doorgevoerd op de voet te volgen, zullen onderzoekacties gefinancierd 
worden. Op basis van gesprekken met asielinstanties, consultaties met asielzoekers 
en vluchtelingen, onderzoek bij eerste- en tweedelijnsmedewerkers en helpdesks, 
helpt dit onderzoek om inzicht te krijgen op het vlak van toepassing en uitvoering 
van de wetten inzake de asielprocedure en de opvang van vluchtelingen.  

Op basis van dit onderzoek, kunnen analyses en aanbevelingen worden voorgelegd 
aan de overheden. 

2. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

Verenigingen zonder winstoogmerk en overheidsinstellingen 

3. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt 
worden 

Niet van toepassing 

4. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

De resultaten en indicatoren zijn de volgende: 

- Een dienst voor juridische bijstand, informatiepunt voor advocaten, onderzoekt 
minstens 250 dossiers per jaar, geeft actief steun in ten minste 50 dossiers per jaar en 
formuleert minstens 50 gemotiveerde adviezen per jaar aan de asielinstanties (+4 
adviezen via het HCV), zodat bepaalde punten van de procedure onderzocht kunnen 
worden en analyse en aanbevelingen aan de overheden kunnen bezorgd worden (18 
maanden); 

- Wat betreft de asielzoekers in gesloten centra in het bijzonder, biedt dezelfde 
dienst voor juridische bijstand, het informatiepunt voor advocaten, een infofiche 
specifiek gericht aan advocaten, zorgt het voor continu bijscholing van de bezoekers 
van gesloten centra, volgt het minstens 60 individuele dossiers, bezoekt het centra, 
lijst het markante individuele gevallen op tijdens het jaar en analyseert het bepaalde 
punten van de procedure met het oog op de Europese richtlijnen (vooral Dublin) en 
stelt het een technische nota op en een jaarverslag ter attentie van de asielinstanties 
(18 maanden); 
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- Onderzoek en analyse van de modaliteiten betreffende externe publicaties van de 
informatie over de landen van herkomst, methodologie over de documentatie binnen 
de dienst ad hoc van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en 
Staatlozen (CGVS) en effectieve implementatie van de resultaten op de website van 
het CGVS en via het Europese COI Common Portal. 

- Er wordt universitair onderzoek gedaan en verspreid over de uitvoering van de 
Europese richtlijnen binnen de Belgische wetgeving. 

5. Zichtbaarheid van de financiering door de EU 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

6. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-
instrumenten gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Niet geschikt 

7. Financiële informatie  

- Maximumbedrag EVF:  696.000  € 

- Totaal budget :  928.000  €  
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3.3 Acties waarbij prioriteit 3 geïmplementeerd wordt : HERVESTIGING 

"Ondersteuning bieden aan de programma's die België zal opstarten in het kader van 
een hervestigingsbeleid" 

Hervestiging 1/13 STEUN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN BELGISCH 
HERVESTIGINGSPROGRAMMA 

8. Doel en reikwijdte van de actie 

Ondersteuning aan de ontwikkeling van een Belgisch hervestigingsprogramma 

België heeft recent deelgenomen aan twee dringende gevallen van hervestiging (Irak 
in 2009 met 47 personen en Libië in 2011 met 25 personen) in het kader van de 
oproep door de EU en UNHCR (ad hoc beslissing van de ministerraad). De deelname 
van België aan een (structureel) hervestigingsprogramma met de UNHCR werd 
opgenomen in het Regeerakkoord van december 2011. Naar aanleiding daarvan heeft 
België zich ertoe verbonden om 100 personen te hervestigen in 2013 in het kader van 
de uitoefening van de pledging van de Europese Commissie in mei 2012 (EVF 
2013). België zal zich opnieuw moeten uitspreken in mei 2013 voor de jaren 2014 en 
2015 (AMF 2014-2020).    

De activiteiten kunnen van verschillende orde zijn, voornamelijk:  

- Het wettelijk, institutioneel en organisatorisch kader creëren voor het programma 
van hervestiging en samenwerking met de nationale, Europese en internationale 
instellingen. 

- De definitie van de Belgische prioriteiten voor hervestiging voorbereiden, de 
samenstelling van de quota. 

- De selectie, de (voorbereiding van) de aankomst en de opvang organiseren en 
evalueren. 

- Een programma voor de begeleiding en integratie opstellen, uitvoeren en 
evalueren in partnership met de lokale partners, de gespecialiseerde 
(overheids)instellingen, de ngo's enz. 

Naar aanleiding van de reeds uitgevoerde hervestigingsoperaties, hebben de 
deelnemende partijen (CGVS, Fedasil, ngo's...) duidelijk kun interesse laten blijken 
voor deze programma's. 

9. Begunstigden die voor de subsidies in aanmerking komen 

FEDASIL, CGVS + (overheids)instellingen, partner-vzw's en internationale 
organisaties. 
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10. In voorkomend geval, verantwoording van de projecten die rechtstreeks 
door de verantwoordelijke overheid als opdrachtgever verwezenlijkt 
worden 

De planning van de hervestigingsoperaties wordt voorbereid door het CGVS en 
Fedasil en wordt overlegd op politiek niveau. De selectie van de te hervestigen 
personen gebeurt door het CVS (asielinstanties verantwoordelijk voor het toekennen 
van het statuut van vluchteling) en de (voorbereiding van) de aankomst en de opvang 
zelf gebeuren door Fedasil (bevoegd voor de organisatie van de opvang, de 
maatschappelijke, medische en psychologische begeleiding en de begeleiding bij de 
overgang van materiële opvang naar sociale steun van het OCMW). 

11. Kwantificering van de verwachte resultaten en aan te wenden indicatoren 

Resultaten: de begunstigden worden hervestigd in België en correct begeleid bij hun 
integratie in de Belgische maatschappij. 

Indicatoren op korte termijn:  

In functie van het feit dat het project het proces van een enkel 
hervestigingsprogramma volledig zal dekken (minder begunstigden) of slechts 
aspecten uit verschillende hervestigingsprogramma's (meerdere begunstigden).  

12. Zichtbaarheid van de communautaire financiering 

Alle schriftelijke en visuele dragers vermelden de steun van het Europees 
Vluchtelingenfonds. Deze steun wordt vermeld tijdens conferenties, colloquia en 
andere gelijkaardige evenementen. 

13. Complementariteit met gelijkaardige acties die door andere EU-
instrumenten gefinancierd worden, in voorkomend geval 

Dit project in het kader van het EVF 2014 kadert binnen een groter integratieproject 
van hervestigde personen, gefinancierd naar aanleiding van de pledging 2013 door 
het AMF 2014-2015. 

14. Financiële informatie 

- Bedrag EVF 100.000  € 

- Totaal budget project: 200.000  €  
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4. TECHNISCHE BIJSTAND  

4.1 Doelstelling van de technische bijstand 

De middelen van de technische bijstand worden voornamelijk aangewend voor de 
activiteit van de verantwoordelijke overheid, voor de uitvoering van taken zoals 
bepaald in artikel 27 van de beslissing 573/2007/CE. 

Hiertoe werd een cel Europees Vluchtelingenfonds opgericht binnen de directie 
Netwerkbeheer en -controle van Fedasil, de verantwoordelijke autoriteit. Deze cel 
bestaat uit vier personen: een diensthoofd, een medewerkster inhoud, een financieel 
medewerker en een boekhoudkundig controleur. 

Het bedrag van de technische bijstand voor het EVF 2013 zal voornamelijk worden 
uitgegeven in 2014. 

In 2014 zal de activiteit van de EVF-cel zich op 4 niveaus situeren: 

- audit en certificering van het EVF 2011; indienen van het eindverslag bij de 
Europese Commissie;  

- afsluiting van het EVF 2012: het eindverslag van de projecten van het EVF 2012 
zal aan een controle van het 1ste niveau worden onderworpen, zowel op inhoudelijk 
als op financieel vlak, met inbegrip van een bezoek op het terrein voor een bepaald 
aantal projecten;  opstelling van het eindverslag dat voor de Commissie bestemd is;  

- opvolging van het programma EVF 2013 (begeleiding en opvolging van alle 
projecten) 

- deelname aan de oprichting van het beheerskader en het programma AMF 2014-
2020 

- De EVF-cel zal ook een informatiesessie organiseren over het EVF-programma 
van 2013, conform artikel 33, 2.a van de uitvoeringsmodaliteiten. Het is onmogelijk 
om nauwkeurigere informatie te verschaffen gezien de lange termijn. 

- De auditoverheid (van de 4 Fondsen) heeft de verantwoordelijke overheid gevraagd 
indien nodig een beroep te doen op consulenten, maar deze kostenpost is beperkt.  

De certificatiemethodologie voorziet eveneens consulenten ter ondersteuning van de 
certificatieoverheid.  

4.2 Kwantificatie van de verwachte resultaten 

- het EVF-programma 2011 wordt gecontroleerd, gecertificeerd en bezorgd aan de 
Commissie; 

- het EVF-programma 2012 wordt opgevolgd (1ste semester), nadien 
gecontroleerd op het eerste niveau (2de semester); 

- het EVF-programma 2013 wordt opgevolgd teneinde de problemen op te sporen 
in de loop van het project en tussenbeide te komen; 

- het beheerskader en de jaarlijkse programmatie van het AMF 2014-2020 worden 
opgericht en goedgekeurd door de Europese Commissie; 

- er zal een informatiesessie gehouden worden over het programma 2013. 
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4.3 Zichtbaarheid van de financiering door de EU 

Het bestaan van de EVF-cel en haar situering binnen Fedasil geeft een grote 
visibiliteit aan het programma van het Europees Vluchtelingenfonds in het milieu 
van de opvang van asielzoekers. 

Het EVF-programma wordt meer bepaald in de mededelingen van het algemeen 
beleid van de minister voor Maatschappelijk Integratie vermeld in het parlement, op 
de website van Fedasil en in het jaarverslag, dat op grote schaal verspreid wordt. 
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6. FINANCIEEL PLAN 

Meerjarenplan - Financiële prognose 
Tabel 1 - Algemeen overzicht 

Lidstaat: [België] 
Jaarprogramma in kwestie: [2013] 
Fonds: [EVF] 

Nummer actie 
Ref. 

priority 
MAP (all figures in euro) 

Nr. 
prioriteit  

Nr. 
specifieke 
prioriteit 

 Community 
Contribution       

(a)  

 Public 
Allocation         

(b)  

 Private 
Allocation         

(c)  

Totaal    
(d= a+b+c)  

% EC       
(e=a/d)     

Share of 
total  

(f=d/total 
d) 

verworvenheid 
1/13 I,1.1. begeleidingsprocedure 1  

         
215.000,00          193.500,00            21.500,00         430.000,00   50,00% 3,90% 

verworvenheid 
2/13 I,3.3. steun bij zoektocht naar woning 1  

       
1.128.000,00       1.015.200,00          112.800,00       2.256.000,00   50,00% 20,45% 

verworvenheid 
3/13 I,3.4 

toegang tot overheidsdiensten en 
integratie 1  

         
637.000,00          573.300,00            63.700,00       1.274.000,00   50,00% 11,55% 

verworvenheid 
4/13 I,3.5 

psychologische begeleiding van 
asielzoekers 1  

         
354.000,00          318.600,00            35.400,00         708.000,00   50,00% 6,42% 

verworvenheid 
5/13 I,4.7 

specifieke steun kwetsbaar 
publiek 1 1 

       
3.004.414,72         901.324,42          100.147,83       4.005.886,96   75,00% 36,31% 

                    

governance 1/13  II,1.1 
Europees platform (executing 
body) 2 2 

         
250.000,00            75.000,00              8.333,33         333.333,33   75,00% 3,02% 

governance 2/13  II, 2.1 
(juridische en andere) 
onderzoeken-acties 2 2 

         
696.000,00          208.800,00            23.200,33         928.000,33   75,00% 8,41% 

                    
resettlement 
1/13   Resettlement 3  

         
100.000,00            90.000,30              9.999,70         200.000,00   50,00% 1,81% 

                    

    Technical assistance   
         

297.267,28                       -                         -           297.267,28   
100,00

% 2,69% 
                      

    Pledging resettlement     
         

600.000,00              600.000,00   
100,00

% 5,44% 
                      

    Totaal     
       

7.281.682,00       3.375.724,72          375.081,19     11.032.487,91   66,00% 
100,00

% 
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[signature of the responsible person] 


