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VOORWOORD VAN DE 
DIRECTEUR-GENERAAL 

Ik stel u graag de 

balans 2021 voor 

van het federaal 

agentschap voor 

de opvang van asiel-

zoekers.

Een jaar dat geken-

merkt werd door 

een opvangcrisis 

- de grootste sinds 2010 - die enorm veel inspan-

ningen heeft gevergd om zo snel mogelijk on-

derdak, maar ook kwaliteitsvolle begeleiding te 

kunnen bieden aan de mensen die bescherming 

zoeken in ons land. Het was de derde opvangcri-

sis sinds 2015, en dit na een moeilijke periode 

waarin we ook een gezondheidscrisis moesten 

beheren.

Deze opeenvolgende crisissen hebben veel 

gevraagd van de organisatie en van onze toe-

gewijde medewerkers. Keer op keer moesten 

alle zeilen worden bijgezet. De dieperliggende 

oorzaak van deze crisissen is dat het opvang-

netwerk, en de asielketen in zijn geheel, onvol-

doende bestand zijn tegen plotse stijgingen van 

de instroom. Te weinig bufferplaatsen binnen 

de opvang en een te beperkte capaciteit bij de 

asielinstanties om snel op te schalen, leidden 

naar opvangcrisissen die vermeden hadden 

kunnen worden. Dit voelden ook onze mede-

werkers aan, die in oktober en november hun 

stem lieten horen, voor het eerst in jaren. Niet 

tégen een beleid, maar voor een beleid dat 

de asielketen weerbaar moet maken voor de 

komende jaren. 

Als organisatie zijn we tevreden dat de rege-

ring, op voorstel van Fedasil en staatssecretaris 

Mahdi, in juli 2021 heeft beslist dat Fedasil in de 

toekomst kan beschikken over een pakket van 

5400 bufferplaatsen. Een pakket dat Fedasil op 

weg moet zetten naar meer stabiliteit. Deze sta-

biliteit is broodnodig, gezien de verschillende 

crisissen ook een impact hebben gehad op onze 

interne werking, die de laatste jaren steeds meer 

onder druk kwam te staan.

Als antwoord op deze beide bekommernissen 

- een flexibel opvangnetwerk en een robuuste 

interne werking - legt het nieuwe strategische 

plan van Fedasil de nadruk op het meer weer-

baar maken van de organisatie en op het ver-

sterken van de interne werking. Door de creatie 

van een nieuw departement Strategie en Orga-

nisatie willen we de maturiteit van de organisatie 

doen groeien; met het strategische project "dy-

namisch bufferbeleid" willen we alle diensten 

van de organisatie flexibel maken zodat de or-

ganisatie in haar geheel vlot kan meedeinen op 

het ritme van de wijzigende instroom. 

Dit zal ons toelaten om ons toe te leggen op 

onze andere cruciale uitdagingen, namelijk het 

verbeteren van de opvangkwaliteit voor onze 

bewoners en het versterken van het welzijn van 

onze medewerkers. 

2021 was het eerste jaar van mijn mandaat als di-

recteur-generaal van het Agentschap. Opnieuw 

een turbulent jaar. Ik wens dan ook al onze me-

dewerkers te danken om elke dag het beste van 

zichzelf te geven. De uitdagingen zijn groot, 

maar de dagelijkse realisaties zijn dat ook. En 

voor de 30.000 mensen in onze opvang maken 

onze mensen elke dag het verschil. 

Hartelijke groet,

Michael Kegels, 

juni 2022
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Januari_Bij de start van het jaar zijn zowel de 
instroom als de uitstroom in het opvangnetwerk 
laag. De bezettingsgraad van de centra stabili-
seert rond 85%.

De meertalige informatiewebsite voor asielzoe-
kers www.fedasilinfo.be wordt in het Duits en 
Portugees vertaald zodat de informatie voortaan 
in 14 talen beschikbaar is. De website wordt veel 
gebruikt om asielzoekers te informeren over de 
gezondheidsmaatregelen voor Covid-19.

Februari_De firma G4S Care opent een tijde-
lijk opvangcentrum op de site van het voorma-
lige Sint-Jozefziekenhuis in Luik na gunning van 
een overheidsopdracht.

Wegens het gebrek aan opvangplaatsen voor 
niet-begeleide minderjarigen, verhoogt Fed-
asil sinds enkele maanden de capaciteit voor 
NBMV, met name in de federale centra en in 
centra van het Rode Kruis.

Verschillende opvangcentra worden tijdelijk in 
lockdown geplaatst en de bewoners mogen de 
centra niet in of  uit vanwege het aantal besmet-
tingen met Covid-19. Fedasil en zijn partners 
passen strenge maatregelen toe om de versprei-
ding van het coronavirus tegen te gaan en de 
veiligheid van de bewoners en het personeel in 
de centra te garanderen.

Een eerste groep van 156 Syrische vluchtelin-
gen komt aan in België in het kader van het 
hervestigingsprogramma. De inburgering van 
deze mensen, die in Turkije verbleven, begint 
met een verblijf  van zes weken in een centrum 
van Fedasil.

Maart_Omdat de bezettingsgraad in de centra 
daalt, beslist Fedasil om 420 tijdelijke plaatsen 
van mindere kwaliteit (bedden in gemeenschap-
pelijke ruimten en tenten) in verschillende 
opvangcentra te schrappen. Tegelijkertijd blijft 
Fedasil zoeken naar nieuwe opvangplaatsen die 
minder kwalitatieve plaatsen kunnen vervangen 
of  die als 'bufferplaatsen' kunnen dienen (re-
serveplaatsen die geactiveerd worden wanneer 
nodig).



Fedasil sluit de eerste fase af  van het Reach 
Out-project, een project om vluchtelingen te 
informeren, met een online-conferentie. Een 
van de resultaten van het project is een mobiel 
Fedasil-team, dat vooral in Brussel actief  is 
en dat migranten zonder verblijfsvergunning, 
die gestrand zijn of  op doorreis zijn, opzoekt 
en hen informeert over hun rechten en moge-
lijkheden op het gebied van asiel, opvang en 
terugkeer.

April_Het directiecomité van Fedasil organi-
seert een kick-offvergadering voor zijn toekom-
stige managementplan. Het gaat om een groot-
schalig project voor het agentschap waarin de 
richting voor de komende 6 jaar wordt uitgezet. 
Het plan wordt eind september ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieke overheid.

Fedasil en Actiris ondertekenen een samenwer-
kingsakkoord om de tewerkstelling van asielzoe-
kers in het Brussels Gewest te vergemakkelijken.

Fedasil start een sensibiliseringscampagne rond 
de Covid-19-vaccinatie voor de medewerkers en 
de bewoners van de centra. Er worden meerta-
lige instrumenten ontwikkeld om asielzoekers te 
informeren.

Naar aanleiding van een kritisch artikel over de 
werking van het centrum voor asielzoekers in 
Jalhay start Fedasil een intern onderzoek naar de 
opvang door Svasta, de uitbater van het centrum. 
In het onderzoek wordt gewezen op mogelijke 
verbeteringen in het centrum, maar het contract 
met de firma Svasta wordt nog niet stopgezet.

De ministerraad van 23 april 2021 keurt een 
begrotingsinjectie van 50 miljoen euro goed voor 
het asielbeleid. Een deel van dit budget is bedoeld 
om de behandeling van asielaanvragen te versnel-
len door de aanwerving van personeel bij de DVZ 
en het CGVS. Fedasil krijgt ook extra geld voor 
het opvangnetwerk.

Mei_Het opvangcentrum beheerd door de 
firma G4S Care in Kalmthout sluit vroegtijdig 
de deuren. De initiële opvangcapaciteit kan niet 
worden bereikt omdat de vereiste stedenbouw-
kundige vergunningen ontbreken.

Fedasil en AGODI (het Vlaams Agentschap 
voor Onderwijsdiensten) organiseren een online 
overleg over het thema 'onderwijs en opvang'. 
Tijdens deze coronaperiode bespreken ze de 
praktische, pedagogische en ook psychosociale 
gevolgen van afstandsonderwijs voor leerlingen 
die in een opvangcentrum verblijven.
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Fedasil ziet de Covid-19-besmettingen stijgen in 
een aantal opvangcentra en neemt preventieve 
lockdownmaatregelen in overleg met de provin-
ciale en lokale autoriteiten.

Op dinsdag 25 mei start het opvangcentrum 
in Poelkapelle als eerste Fedasil-centrum met 
de vaccinatie van zijn bewoners. De vaccins 
worden in het centrum toegediend door onze 
medische teams.

Het aantal mensen dat in het Fedasil-netwerk 
aankomt, stijgt. Fedasil hanteert een monito-
ring om de bezettingsgraad onder controle te 
houden. De algemene bezettingsgraad bedraagt 
bijna 90% en de situatie is vooral kritiek voor 
NBMV-plaatsen.

Juni_Aan de vooravond van het toeristische sei-
zoen moet Fedasil het tijdelijk opvangcentrum 
op de site van de camping Polleur in Theux 
sluiten. Het centrum was sinds eind 2019 open.

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 
op 20 juni wil Fedasil een positieve boodschap 
brengen. Fedasil organiseert een voetbaltoernooi 
in Leuven en een leuke postkaartenactie voor de 
bewoners van de centra.

Juli_Het opvangcentrum van Bovigny (Gouvy) 
organiseert festiviteiten voor zijn 20-jarig bestaan.

De ministerraad van 16 juli 2021 kent Fedasil ex-
tra middelen toe. Deze middelen zullen worden 
gebruikt om specifieke plaatsen voor niet-begelei-
de minderjarigen te creëren en om een netwerk 
van 5.400 bufferplaatsen te financieren.

Verschillende opvangcentra worden getroffen 
door de overstromingen in België. De centra van 
het Rode Kruis in Nonceveux en Yvoir moeten 
worden geëvacueerd. In totaal zijn in Wallonië 
meer dan duizend plaatsen (in collectieve centra 
of  individuele opvang) onbeschikbaar door 
waterschade. Op 20 juli, dag van nationale rouw, 
nemen de Fedasil-centra deel aan het eerbetoon 
aan de slachtoffers van de overstromingen.

Een twintigtal getroffenen wordt opgevangen in 
het centrum voor asielzoekers in Spa, dat sinds 
enkele dagen is geopend.



9

Augustus_Fedasil en de asielinstanties publice-
ren hun vacatures op de nieuwe website www.
werkenbijasielenmigratie.be. De snelle aanwer-
ving van extra personeel is een grote uitdaging 
bij de opening van opvangcentra.

Omwille van de crisissituatie in Afghanistan 
schort het CGVS bepaalde beslissingen voor 
Afghaanse asielzoekers tijdelijk op. Hierdoor 
wordt het verblijf  van de Afghaanse bewoners 
in de opvangcentra verlengd. Afghanistan is het 
meest vertegenwoordigde land in het netwerk 
van Fedasil.

België organiseert de operatie 'Red Kite' met 
evacuatievluchten uit Kaboel voor Belgische 
onderdanen en vreemdelingen, waaronder 
Afghanen. Vanuit de kazerne van Peutie zorgt 
Fedasil voor de opvang van de gerepatrieerden 
die huisvesting nodig hebben. Het gaat om 
ongeveer 200 personen.

In augustus komen 2.500 personen in het op-
vangnetwerk aan, onder hen een recordaantal 
NBMV, maar ook gerepatrieerden uit Afghani-
stan en hervestigde Syrische vluchtelingen uit 
Turkije, Jordanië en Libanon.

Op 30 augustus beslist het directiecomité van 
Fedasil om in 'crisismodus' te gaan. Sommige 
projecten worden tijdelijk uitgesteld om meer 
tijd te kunnen besteden aan het beheer van het 
opvangnetwerk. 

September_De vaccinatiecampagne tegen 
Covid-19 in de opvangcentra draait op volle 
toeren: meer dan 11.000 bewoners (in de centra 
van Fedasil en partners) zijn nu gevaccineerd. 

Het opvangcentrum van Arendonk viert zijn 
twintigste verjaardag!

Ondertussen neemt de druk op het opvang-
netwerk toe. Fedasil neemt verschillende 
maatregelen om het beheer van de plaatsen te 
optimaliseren en de druk op het opvangnetwerk 
te verminderen (activering van bufferplaatsen, 
omzetting van generieke plaatsen in plaatsen 
voor NBMV, overplaatsingen van centra naar 
individuele opvang, afbouw van de isolatiecapa-
citeit enz.).

© Defensie
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Fedasil beslist om het opvangcentrum op de 
militaire basis van Koksijdeopnieuw in gebruik 
te nemen. De site werd al gebruikt tijdens de 
asielcrisis in 2015 en vervolgens een tweede keer 
tussen februari en juli 2020.

Oktober_Fedasil opent een centrum voor 
eerste opvang voor NBMV in Oudergem.  

De vakbonden organiseren op 18 oktober gedu-
rende 24 uur een stakingspost voor de deuren 
van het aanmeldcentrum in Brussel. De deelne-
mers klagen de verslechtering van de arbeids- 
en opvangomstandigheden aan. Een delegatie 
wordt ontvangen op het kabinet van de staats-
secretaris voor Asiel en Migratie. Op 27 oktober 
wordt er een tweede actie georganiseerd.

De situatie in het opvangnetwerk is problema-
tisch. Vanaf  19 oktober kan Fedasil niet langer 
alle mensen opvangen die voor het aanmeld-
centrum in de rij staan. Er wordt voorrang 
gegeven aan de kwetsbare profielen (gezinnen, 
vrouwen, minderjarigen). De andere personen 
moeten zich op een andere dag aanmelden. Er 
vormen zich rijen voor het aanmeldcentrum en 
de humanitaire situatie is precair.  

Een team van Fedasil gaat naar Rwanda voor 
een hervestigingsmissie. 24 vluchtelingen worden 
naar België overgebracht. De later geplande 
aankomsten worden uitgesteld wegens de verza-
diging van het opvangnetwerk van Fedasil.  

November_Fedasil bereidt de opening voor 
van verschillende noodopvangcentra, onder 
meer in Geel, Lombardsijde, Glons en Lom-
mel. Er zijn onmiddellijk extra plaatsen nodig 
om opvang te kunnen bieden aan personen 
die er recht op hebben. De opvangpartners 
(Rode Kruis, Samusocial) zijn ook op zoek naar 
nieuwe opvanglocaties.

De situatie voor het aanmeldcentrum verslech-
tert. Elke dag krijgen tientallen mensen (alleen-
staande mannen) geen toegang tot het centrum 
voor hun asielaanvraag en opvang. Veel van 
hen melden zich meerdere dagen na elkaar aan. 
Sommigen slapen ‘s nachts op straat.
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Tegelijkertijd dagen een tiental organisaties de 
Belgische staat voor de rechter wegens gebrek 
aan opvang.

Omdat het aantal besmettingen met Covid-19 
in België stijgt, neemt het Overlegcomité een 
reeks maatregelen: er gelden strengere regels 
voor de bewoners en de bezoekers tijdens de 
activiteiten in de centra en het dragen van een 
masker wordt uitgebreid.

Fedasil publiceert de resultaten van een enquête 
onder burgemeesters die een centrum voor 
asielzoekers in hun gemeente hebben. De 
beoordelingen zijn zeer uiteenlopend en genu-
anceerd, maar toch blijkt dat hoe langer een 
opvangcentrum in een gemeente aanwezig is, 
hoe positiever de ervaringen zijn.

Om de zoektocht naar nieuwe medewerkers een 
impuls te geven, lanceert Fedasil een wervings-
campagne op de sociale netwerken. Er zijn 
meer dan honderd vacatures. Door het tekort 
aan bepaalde functies loopt de opening van 
opvangcentra vertraging op.

De situatie van de NBMV is het meest pro-
blematisch met een recordaantal aankomsten 
(meer dan 400 jongeren per maand) en een 
nijpend gebrek aan geschikte plaatsen.

December_Het personeel en partners van 
Fedasil organiseren op 9 december een symboli-
sche actie. Een delegatie wordt ontvangen door 
de Staatssecretaris, die daarna in een persbericht 
benadrukt : "Mijn diensten stellen alles in het 
werk om voldoende plaatsen te creëren, maar we 
hebben partners - lokaal, maar ook binnen de 
regering - nodig om eruit te geraken.”

Fedasil en zijn partners hebben in enkele weken 
tijd meer dan 1.500 opvangplaatsen geopend, 
met name via de centra in Molenbeek (Samuso-
cial), Marcinelle (privé) en Evere (Croix-Rouge).

Elke dag registreert Fedasil gemiddeld 110 
mensen die in het netwerk aankomen (IN) en 80 
mensen die vertrekken (OUT). Het saldo IN/
OUT is dus positief  en de bezettingsgraad stijgt 
nog steeds. In deze omstandigheden schat Fed-
asil dat er 150 nieuwe opvangplaatsen per week 
nodig zijn om de nieuwkomers op te vangen (of  
600 plaatsen per maand).

© Jonas Boussifet
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In 2021 is het aantal verzoeken om internationale 
bescherming ('asielaanvragen') in België terug-
gekeerd naar het niveau van voor de coronacrisis. 
In de loop van 2021 kregen 20.211 verzoekers een 
plaats in het opvangnetwerk van Fedasil. Dit bete-
kent een stijging met 68% (of  + 6.566 personen) 
ten opzichte van 2020. 

Ongeveer 30% van de bewoners in het opvang-
netwerk had de Afghaanse nationaliteit, vooral 
jonge mannen of  niet-begeleide minderjarigen 
(NBMV). 

Opvangnetwerk onder druk
Naast de stijgende instroom stelde Fedasil ook een 
daling van de uitstroom uit de opvangcentra vast, 
omwille van de langere asielprocedures (en dus 
de langere verblijfsduur in de opvangstructuren). 
Het aantal door Fedasil opgevangen personen is 
in de loop van 2021 gestegen.

Daarom heeft Fedasil geprobeerd de opvang-ca-
paciteit snel uit te breiden om onderdak te kun-
nen bieden aan alle personen die daar recht op 
hebben. Een tiental collectieve centra openden 
hun deuren, waarvan 6 federale centra (Ou-
dergem, Koksijde, Geel, Glons, Lombardsijde 
en Lommel). Eind 2021 had het netwerk bijna 
30.000 opvangplaatsen - tegenover 28.000 plaat-
sen begin dat jaar. De specifieke opvangcapaciteit 
voor NBMV is drastisch gestegen met ongeveer 
700 extra plaatsen in de loop van het jaar, om tot 
een totaal te komen van 2.715 NBMV-plaatsen 
eind 2021.

Ondanks de vele inspanningen van de diensten 
van Fedasil en van de partners, konden verschil-
lende personen tussen oktober en december 2021 
geen opvang krijgen op de dag van de registratie 
van hun verzoek om bescherming. Ze moesten 
zich de volgende dagen opnieuw aanmelden aan 
het aanmeldcentrum (Klein Kasteeltje in Brussel) 
om een plaats te krijgen, wat leidde tot wachtrijen 
en een moeilijke humanitaire situatie gedurende 
vele weken.

Het opvangnetwerk werd ook getroffen door 
de overstromingen in Wallonië die, in juli 2021, 
Fedasil tijdelijk meer dan 1000 opvangplaatsen 
gekost hebben. Een deel van de opvangplaatsen 
in de centra was ook gereserveerd als isolatieca-
paciteit voor Covid en was dus niet beschikbaar 
(ongeveer 1.200 plaatsen gereserveerd in 2021).

Eind 2021 bedroeg de bezettingsgraad van het 
opvangnetwerk 94% (of  98% zonder de isolatie-
capaciteit voor Covid). 

Fedasil bleef  het hele jaar zoeken naar nieuwe 
opvangsites om de druk op de centra te vermin-
deren. Verschillende centra openden hun deu-
ren in de loop van 2022. 

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

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

28 351

Verzoeken tot opvang in het aanmeldcentrum (Fedasil) in 2021

Opgevangen personen (toewijzingen) 20 211

Niet-opgevangen personen 7 448

No show* 2 419

Volgende verzoeken** 3 092

EU-onderdanen 1 937

Totaal 27 659

*  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

27 659
personen

25 971
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Instroom en uitstroom uit het opvangnetwerk in 2021
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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 2021

30 000

25 000

20 000
jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Bezetting

Capaciteit
28 125

27 436

23 968

24 401

Bezettingsgraad

100%

90%

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

94%

85%

89%

Evolutie van de bezettingsgraad in 2021

29 446

27 676
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Soorten opvangplaatsen / eind 2021

capaciteit
% bezettings-

graad

Opvang 1e fase
Aanmeldcentrum, OOC voor 
NBMV, Samusocial, Croix-Rouge

1 708 63

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

21 546 97

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

5 792 95

Open terugkeerplaatsen
Federale centra

400 54

Totaal 29 446 94

Aandeel van de operatoren / eind 2021

plaatsen

Fedasil 9 504

Croix-Rouge francophone 7 178

OCMW 5 380

Rode Kruis Vlaanderen 4 076

Private sector 1 550

Andere opvangpartners 1 758

Totaal 29 446

29 446
plaatsen

29 446 
plaatsen
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%

Personen met familie 43

Alleenstaande mannen 42

Alleenstaande vrouwen 6

NBMV (niet-begeleide minderjarige 
vreemdelingen)

9

Profiel van de opgevangen personen / eind 2021

%

Mannen 69

Vrouwen 31

%

Volwassenen 67

Minderjarigen 33

%

Afghanistan 26

Syrië 10

Palestina 9

Eritrea 7

Somalië 5

Guinee 5

Irak 3

El Salvador 3

Congo (DRC) 2

Kameroen 2

Andere landen 28

%

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

92

Personen met een verblijfstitel 6

Hervestigde vluchtelingen 2

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

Situatie eind december van elk jaar

2 500

2 000

1 500

1 000
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0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 715 plaatsen

plaatsen

1e fase
Observatie en 
oriëntatie

Fedasil (Aanmeldcentrum 
en OOC), Samusocial, Croix-
Rouge

541

2de fase
Collectieve opvang

Fedasil, Croix-Rouge, Rode 
Kruis, Vlaamse Gemeenschap, 
Franse Gemeenschap, Caritas, 
OCMW

1 818

3de fase
Individuele opvang

OCMW, Ciré en Caritas 260

Specifieke plaatsen Fedasil en partners 95

Totaal 2 715

NBMV: capaciteit per opvangfase / eind 2021
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%

Jongens 97

Meisjes 3

Profiel van de opgevangen NBMV / eind 2021

%

16-18 jaar 76,5

12-15 jaar 23

11 jaar en minder 0,5

%

Afghanistan 80

Somalië 5

Syrië 4

Eritrea 3

Guinee 1

Marokko 1

Andere landen 6
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HERVESTIGING VAN 
VLUCHTELINGEN

Sinds 2013 heeft België een structureel program-
ma voor hervestiging (of  'resettlement'). Ons land 
verbindt zich ertoe om elk jaar een contingent 
kwetsbare vluchtelingen op te vangen, op basis 
van Europese en nationale prioriteiten.

In 2021 werden 964 vluchtelingen hervestigd in 
België. Het oorspronkelijke doel was in 2021 on-
geveer 1.500 vluchtelingen te hervestigen, maar 
door de internationale gezondheidssituatie en het 
gebrek aan plaatsen in het opvangnetwerk in Bel-
gië konden niet alle transfers worden georgani-
seerd. Een vergelijkbare situatie deed zich in 2020 
al voor.

De hervestigde personen zijn voornamelijk Syri-
ers (908 personen, hoofdzakelijk gezinnen) die in 
Turkije, Libanon, Jordanië en Egypte verbleven. 
De andere vluchtelingen waren afkomstig van het 
Afrikaanse continent. Het gaat onder meer om 24 
vluchtelingen uit Soedan, Eritrea en Somalië die 
zijn aangekomen in het kader van een program-
ma van het UNHCR om detentiecentra in Libië 
te ontruimen via Rwanda.

Verschillende opvangmodellen
Eenmaal in België worden de meeste vluchtelingen 
opgevangen in een centrum van Fedasil dat gespe-
cialiseerd is in hervestiging (in Florennes, Kapel-
len, Morlanwelz, Pondrôme en Sint-Truiden). Na 
zes weken in het centrum gaan ze voor een peri-
ode van zes maanden naar een woning van een 
OCMW (LOI) of  een woning die wordt beheerd 
door Caritas International.

In sommige gevallen worden de hervestigde per-
sonen via andere trajecten gehuisvest, afhanke-
lijk van hun specifieke behoeften. In 2021 zijn 15 
vluchtelingen opgevangen in lokale structuren in 
België dankzij sponsoring (of  ‘community sponsor-
ship’). Dit is een proefproject waarbij vluchtelingen 
in België door een groep mensen worden opgevan-
gen en begeleid, zonder eerst een opvangperiode 
in een centrum van Fedasil door te brengen. Als 
intermediaire organisatie staat Caritas in voor de 
begeleiding van de burgers die de vluchtelingen 
opvangen.

Het hervestigingsprogramma wordt gefinancierd 
door het Europees fonds AMIF. Meer informatie 
op www.hervestiging.be.

Herplaatsing
In 2021 werden 43 mensen uit Syrië en Afghanistan herplaatst in België vanuit Griekenland. 
Herplaatsing (of  'relocation') is een solidariteitsmechanisme binnen de Europese Unie dat tot 
doel heeft steun te verlenen aan de lidstaten die het zwaarst worden getroffen door migratie-
golven. Griekenland heeft zo bijvoorbeeld gevraagd om kwetsbare vluchtelingen in andere 
landen te herplaatsen.
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Aantal vluchtelingen dat in België is aangekomen in het kader van hervestiging
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964 personen

Profiel van de hervestigde vluchtelingen in 2021

herkomstland eerste opvangland                         personen

Syrië Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte 908

Soedan Egypte, Rwanda 17

Eritrea Egypte, Rwanda 11

Ethiopië Egypte 10

Zuid-Soedan Egypte 7

Andere 11

Totaal 964

personen

Families 923

Alleenstaande mannen 35

Alleenstaande vrouwen 6

Totaal 964
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VRIJWILLIGE TERUGKEER
In 2021 zijn 1.965 personen vrijwillig terugge-
keerd naar hun land van herkomst. Dit is een lich-
te stijging (+6%) ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Net als in 2020 werd de organisatie van de 
terugkeer verstoord door de coronacrisis, zowel in 
België als in de landen van bestemming. Ondanks 
deze context blijven Fedasil en de IOM (die in-
staat voor de organisatie van de reis) in overleg 
met de ambassades naar oplossingen zoeken.

De belangrijkste nationaliteiten waren Brazilië 
(239 personen), Oekraïne (235), El Salvador (222), 
Mongolië (166) en Moldavië (120). In vergelijking 
met 2020 is er een toename van het aantal terug-
keerders naar Oekraïne, El Salvador, Mongolië 
en Moldavië. Het aantal terugkeerders naar Bra-
zilië neemt daarentegen af.

De terugkeerders zijn zowel personen die een 
asielaanvraag in behandeling hebben, personen 
die zijn uitgeprocedeerd, als migranten zonder 
verblijfstitel in ons land. In 2021 waren 49% van 
de vrijwillige terugkeerders (of  955 personen) per-
sonen zonder verblijfstitel in België.

Steun in het land van bestemming
Van alle terugkeerders in 2021 hebben er 1.344  
(68%) re-integratiesteun gekregen om in het land 
een nieuwe toekomst op te bouwen. De opvolging 
van de re-integratie gebeurt ter plaatse door de 
IOM en Caritas International, via hun lokale 
partners.

Het re-integratieprogramma is een middel om de 
problemen aan te pakken die de mensen bij hun 
terugkeer ondervinden: Ze krijgen steun bij het 
vernieuwen of  huren van een woning, zoeken van 
een job, het betalen van medische kosten enz. De 
IOM en Caritas International staan in voor de 
voorbereiding vanuit België.

Het Belgische programma voor vrijwillige terug-
keer krijgt steun van het Europees fonds AMIF. 
Meer informatie op www.vrijwilligeterugkeer.be.

Migranten zonder papieren informeren
Fedasil heeft een specifiek team om migranten zonder verblijfstitel in België te informeren. 
Het Reach Out-team zoekt migranten op die in ons land zijn gestrand of  op doorreis zijn op 
en geeft hen informatie over hun rechten en mogelijkheden op het vlak van asiel en terugkeer.

In 2021 heeft het Reach Out-team van Fedasil 2.044 contacten met migranten gelegd (indivi-
dueel of  in groep) en 471 individuele gesprekken gevoerd. De meest voorkomende nationali-
teiten waren Eritrea (36%), Soedan (11%) en Ethiopië (10%).
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Opmerking
De cijfers geven ook de vrijwillige terugkeer weer naar de herkomstlanden die georganiseerd werd door de Dienst 
Vreemdelingenzaken (26 personen in 2021). 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)

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 344

1 965

4 694

Terugkeer

Re-integratiesteun

1 992

Landen van bestemming in 2021

teruggekeerde personen  
(met of zonder re-integratie)

Brazilië 239

Oekraïne 235

El Salvador 222

Mongolië 166

Moldavië 120

Roemenië 69

Georgië 60

Rusland 53

Wit-Rusland 51

Irak 45

Andere 705

Totaal 1 965

teruggekeerde personen met re-integratie

El Salvador 222

Mongolië 165

Brazilië 125

Moldavië 97

Georgië 47

Rusland 47

Wit-Rusland 47

Irak 45

Oekraïne 35

Servië 30

Andere 484

Totaal 1 344
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personen

Verzoekers om internationale 
bescherming (asiel)

464

Uitgeprocedeerde verzoekers 546

Migranten zonder papieren 955

Profiel van de vrijwillig teruggekeerde personen in 2021

personen

Personen met familie 1 059

Alleenstaande mannen  
en vrouwen

900

NBMV (niet-begeleide  
minderjarige vreemdelingen)

6

%

0-17 jaar 20

18-25 jaar 13

26-35 jaar 26

36-50 jaar 27

+ 51 jaar 14

%

Mannen 59

Vrouwen 41
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CONTACT

Fedasil

Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

B-1000 Brussel

T +32 2 213 44 11

info@fedasil.be

www.fedasil.be
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Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van verzoekers 
om internationale bescherming en andere doelgroepen, en 
garandeert de kwaliteit en conformiteit binnen de verschillende 
opvangmodaliteiten. We bereiden onze bewoners voor 
op het leven na de opvang, verzekeren de coördinatie van 
de programma’s vrijwillige terugkeer en nemen deel aan 
internationale programma’s zoals hervestiging en relocatie.

Deze Balans herneemt de belangrijkste gebeurtenissen en  
cijfers van het jaar 2021 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 


