
 

 

FAQ 1 

FAQ 
Programma voor de hervestiging van vluchtelingen. 

De OCMW’s als partners bij de hervestiging van vluchtelingen 

 

Vragen Antwoorden 

Statuut en opvang van de begunstigden 

Wat is het statuut van hervestigde vluchtelingen? Hervestigde vluchtelingen hebben het statuut van vluchteling in België.  

Wat is het verschil met erkende vluchtelingen die niet via 
hervestiging naar België kwamen?  

Hervestigde vluchtelingen zijn geselecteerd en overgebracht vanuit asiellanden buiten Europa. 
Enkele dagen na hun aankomst in een opvangcentrum dienen de personen een asielaanvraag in bij 
de dienst Vreemdelingenzaken. Deze formaliteit is noodzakelijk, ondanks het feit dat deze personen 
reeds geïnterviewd en geselecteerd zijn, want de Belgische wetgeving voorziet geen mogelijkheid 
om het statuut van vluchteling toe te kennen aan asielzoekers die zich buiten het Belgisch 
grondgebied bevinden. Aangezien de beslissing reeds op voorhand werd genomen wordt het 
statuut van vluchteling toegekend binnen enkele dagen of weken. Het grote verschil met andere 
erkende vluchtelingen is dat zij de asielprocedure niet meer in België moeten doorlopen en dus zeer 
snel na aankomst een vluchtelingenattest ontvangen. 

Hoe worden hervestigde vluchtelingen opgevangen in België? 

Hervestigde vluchtelingen worden in een eerste fase opgevangen in een collectief opvangcentrum. 
Dit kan Florennes, Kapellen, Pondrôme of Sint-Truiden zijn. In functie van de opvangcontext in 
België, de bezettingsgraad in de centra en de bijzondere gezinssituaties, kan de initiële verblijfsduur 
variëren tussen de 3 en 7 weken.  

Na afloop van deze periode worden de vluchtelingen overgebracht naar een LOI in het kader van 
het transitiemodel voor een duur van maximum 6 maanden.1 De LOI's die hervestigde vluchtelingen 
opvangen kunnen vervolgens kiezen om in te stappen in het hervestigingsprogramma door een 
andere woning (buiten het opvangnetwerk) voor te stellen. Deze woning dient minstens 12 

                                                 
1 De regels over de opvang en het vertrek van de hervestigde vluchtelingen in het LOI worden beschreven in de instructie van 20/07/2016 (inwerkingtreding op 29/08/2016). Er kan uitstel gevraagd 
worden bij Fedasil na afloop van de 6 maanden. Indien er reeds vroeger een woning gevonden wordt, kunnen de vluchtelingen uiteraard ook vroeger het LOI verlaten.  
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maanden beschikbaar te zijn en samen te gaan met een intensieve sociale begeleiding met het oog 
op de integratie van de begunstigden. Indien een LOI niet wenst in te stappen in het programma 
dienen de vluchtelingen de woning na 6 maanden het LOI te verlaten.  

Hervestigde vluchtelingen in uw LOI 

Heeft u de keuze om vluchtelingen in uw LOI op te vangen?  Het is Fedasil die, afhankelijk van de beschikbare plaatsen en de specifieke noden van de families, 
beslist aan welke LOI’s de families worden toegewezen.  

Waarom geldt er voor de hervestigde vluchtelingen een 
langere verblijfsperiode in het LOI?  

Omwille van de zeer recente aankomst van de hervestigde vluchtelingen wordt een langer verblijf (6 
maanden in plaats van 2 maanden voor de andere erkende vluchtelingen) voorzien. De eerste 
stappen in het integratietraject moeten immers nog gezet worden en men kent de taal en de 
cultuur nog niet goed. Deze factoren maken het moeilijk om in de tijdspanne van 2 maanden een 
woning te vinden.  

Ontvangen de vluchtelingen een leefloon?  

De hervestigde vluchtelingen verblijven in het LOI in het kader van het transitiemodel waarbij de 
overgang van materiële naar financiële hulp wordt gefaciliteerd. Tijdens het verblijf in het LOI 
krijgen de vluchtelingen materiële steun. Wat het verblijf in het LOI betreft gelden dezelfde 
condities op vlak van subsidiëring. 

Wie is verantwoordelijk voor eventuele medische kosten? 

De hervestigde vluchtelingen dienen zich in te schrijven bij een mutualiteit naar keuze. Gezien de 
zeer korte periode in het opvangcentrum is het niet altijd mogelijk om de inschrijving bij de 
mutualiteit daar al in orde te maken. Het is daarom belangrijk dat het OCMW dit zo snel mogelijk na 
de aankomst in het LOI doet.  

De medische kosten kunnen tot 3 maanden na de erkenning als vluchteling teruggevorderd worden 
van de POD Maatschappelijke Integratie via MediPrima. Aangezien de inschrijvingsprocedure vaak 
lang duurt, is het toch belangrijk het in een vroeg stadium reeds in orde te brengen. 

OCMW stapt in hervestigingsprogramma 
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Tot wanneer kan het OCMW beslissen om in te stappen in het 
programma?  

Er wordt gevraagd om binnen een periode van 4 maanden na de toewijzing van de hervestigde 
vluchtelingen Fedasil op de hoogte te stellen van de intentie om in te stappen in het programma. 

Om dit te doen, moet het OCMW kunnen verzekeren dat de begunstigden in de gemeente en meer 
bepaald in de betreffende woning willen wonen voor een minimumperiode van 12 maanden (zie 
inschrijvingsformulier, vakje 7). 

Mogen de LOI-plaatsen ter beschikking gesteld worden in het 
kader van het hervestigingsprogramma? 

Alleen logementen buiten het netwerk kunnen voorgesteld worden (logement OCMW, gemeente, 
op de privémarkt of voorgesteld in samenwerking met een kantoor voor sociale huisvesting,...). 
Indien het OCMW de LOI woning wenst te laten betrekken door de hervestigde vluchtelingen, kan 
er een adreswijziging voor de betreffende plaatsen aangevraagd worden bij de regiocoördinator.  

Het geïnteresseerde OCMW stuurt het deelnameformulier dat beschikbaar is op de website 
www.hervestiging.be terug naar het adres blijke.eeckhaut@fedasil.be.  

Wanneer moet de woning klaar zijn en beschikbaar? De woning moet ten laatste klaar en beschikbaar zijn  na de termijn van 6 maanden die geldt voor 
hervestigde vluchtelingen in een LOI. Uitzonderlijk kan er een uitstel van vertrek gevraagd worden 
van 2 x 1 maand (indien de woning nog niet helemaal klaar is maar er is wel de zekerheid dat dit op 
korte termijn in orde gebracht wordt). Indien de woning al vroeger beschikbaar is, kan de verhuis al 
vroeger plaatsvinden.    

De woning moet meubelen en basisuitrusting hebben (keukengerei, beddengoed enz.). en een 
basispakket met benodigdheden voor de eerste dagen (eten, producten voor schoonmaak en 
persoonlijke hygiëne). De woning moet beantwoorden aan de wetgeving die van toepassing is op 
het logement en de veiligheid moet gewaarborgd zijn.  

Hoe lang moet de woning ter beschikking gesteld worden van 
de familie?  

De woning moet minstens 12 maanden ter beschikking gesteld worden (zie hieronder). 

In het geval van een huurovereenkomst met een privé-eigenaar bijvoorbeeld kan een langere duur 
voorgesteld worden aan de vluchtelingen.  

http://www.hervestiging.be/
mailto:blijke.eeckhaut@fedasil.be
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Indien het OCMW de woning heeft gevonden op de privé-
markt, wie ondertekent de huurovereenkomst? 

De bedoeling is dat de vluchtelingen over een eigen woning beschikken. Indien mogelijk regelt het 
OCMW met de eigenaar dat de vluchtelingen rechtstreekse huurders worden en ze zelf de 
huurovereenkomst ondertekenen. In dat geval, begeleidt het OCMW hen bij het ondertekenen van 
de huurovereenkomst.  

Wie is verantwoordelijk voor de huurwaarborg (indien van 
toepassing)? 

Een goede praktijk is dat het OCMW de hervestigde vluchtelingen helpt om een huurwaarborg te 
betalen. De huurwaarborg kan ook gestort worden door het OCMW (eventueel met behulp van de 
premie van 2500€ per hervestigde vluchteling) en geleidelijk aan terugbetaald worden door de 
vluchtelingen. De OCMW zijn vrij om meer gunstige voorwaarden toe te passen die ze zelf bepalen 
voor de hervestigde vluchtelingen. 

Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huur?  De vluchtelingen moeten de huur betalen van zodra ze het leefloon ontvangen. Het OCMW kan 
ondersteuning vragen voor het budgettair beheer en de vluchtelingen helpen bij de stipte betaling 
van de huur (om bepaalde eigenaars gerust te stellen) en indien nodig ook andere facturen. 
Geleidelijk aan worden de vluchtelingen verplicht om hun budget zelfstandig te beheren.  

Moet de installatiepremie worden toegekend aan de 
hervestigde vluchtelingen? 

De OCMW's kennen de installatiepremie toe aan hervestigde vluchtelingen volgens de modaliteiten 
die van kracht zijn. Een goede praktijk in het verleden was om deze premie op een spaarrekening te 
plaatsen ten gunste van de vluchtelingen, bijvoorbeeld met het oog op de latere verhuizing naar een 
andere woning. Het OCMW kan ook beslissen om de premie toe te kennen op het moment van 
vertrek. Het doel is in ieder geval dat de installatiepremie toegekend wordt door het partner-OCMW 
van het programma.  

Ter herinnering, de wet van 26 mei 2002 bepaalt dat een installatiepremie uitbetaald wordt aan 
élke meerderjarige persoon die deel uitmaakt van het huishouden. 

Wat is het bedrag van de financiële tussenkomst voor een 
OCMW dat optreedt als partner binnen het 

Het Agentschap kent een forfaitair bedrag van 2.500€ per hervestigde vluchteling toe aan het 
OCMW. 
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hervestigingsprogramma? 

 
ontvangen.  

Het bedrag wordt in een keer betaald. Het dekt: 

1) het ter beschikking stellen van een aangepaste woning (buiten het opvangnetwerk) voor 
een minimumperiode van 12 maanden 

2) de individuele sociale begeleiding van de hervestigde vluchtelingen gedurende minstens 12 
maanden 

Indien de vluchtelingen zich na de eerste periode van 12 maanden in de stad of de gemeente 
vestigen zal het OCMW een bijkomende premie van 500 € per hervestigde vluchteling krijgen voor 
'lokale verankering'. 

Wat zijn de gebruiksvoorwaarden van de 
hervestigingspremie? 

Het forfaitair bedrag moet gebruikt worden om de uitgaven te financieren die verbonden zijn aan 
de begeleiding van de hervestigde vluchtelingen. Het kan bijvoorbeeld dienen om de woning te 
reserveren (het OCMW kan reeds een maand huur betalen vooraleer de personen aankomen), om 
de woning in te richten, om een 'welkomstpakket' samen te stellen, om overgangs- of nooduitgaven 
te doen (in afwachting van het leefloon), om de huurwaarborg te betalen, meer begeleiding te 
voorzien of tolken in te schakelen enz.  

De verwachte resultaten worden opgelijst in een conventie tussen Fedasil en het OCMW (informatie 
delen over de doelgroep, aangepaste offerte voor woning, hulp bij verhuizing en installatie, 
intensieve sociale opvolging gedurende minstens 12 maanden, hulp bij de volgende verhuizing enz.) 

Wat gebeurt er indien een familie wil verhuizen voor de 
termijn van 12 maanden? 

Het uitgangspunt is om de periode van 12 maanden te gebruiken in de eerste woning die ter 
beschikking wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen (gezinsuitbreiding enz.) kan echter een 
verhuizing naar een beter aangepaste woning voorzien worden. In dat geval zal voorafgaand overleg 
met Fedasil en de ngo's worden georganiseerd over de individuele situatie. 

Indien de vluchtelingen willen verhuizen voordat de periode van 12 maanden verstreken is, en 
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behalve in bovenstaande uitzonderlijke omstandigheden, is de familie zelf verantwoordelijk om een 
nieuwe woning te zoeken.  

In geval van verhuis moet belangrijke informatie aan het nieuwe bevoegde OCMW bezorgd worden 
om de continuïteit van de begeleiding te garanderen. 

Kan mijn OCMW zich inschrijven in het programma op langere 
termijn? 

Sinds augustus 2016 is het niet meer mogelijk om spontaan woningen ter beschikking te stellen. Alle 
hervestigde vluchtelingen worden in een eerste fase toegewezen aan een LOI plaats. Vervolgens kan 
het OCMW verantwoordelijk voor dat LOI beslissen om in te stappen in het programma.. Inschrijven 
op langere termijn is niet mogelijk.  

Een OCMW dat over één of meerdere LOI plaatsen beschikt kan altijd het Agentschap contacteren 
om de mogelijkheden te bekijken om hervestigde vluchtelingen te laten toewijzen met oog op een 
instap in het hervestigingsprogramma.  weglaten?? 

Wat gebeurt er na afloop van de periode van 12 maanden? Indien het huurcontract een overeenkomst van 12 maanden betreft,  verlenging niet mogelijk is of 
de familie wenst te verhuizen, zal het OCMW actieve steun bieden bij het zoeken naar een nieuwe 
woning. Het OCMW zal anticiperen op deze verhuizing door de zoektocht nog vóór het einde van de 
termijn van 12 maanden te starten. Rond de negende maand zal een stand van zaken opgemaakt 
worden met Fedasil en de ngo's om de verantwoordelijkheden van iedereen te bepalen bij de 
zoektocht naar een woning:  

- hetzij installatie in de gemeente/ stad van het OCMW met de steun van het OCMW 

 Om ervoor te zorgen dat de hervestigde vluchtelingen lokaal verankerd raken stort 
Fedasil een niet-automatische premie van 500€ aan de OCMW's indien de 
hervestigde vluchteling(en) die ze volgen zich in hun stad of gemeente 
vestigt/vestigen na afloop van de 12 maanden.  

- hetzij  installatie buiten de stad/ gemeente met steun van de ngo's 

 


