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Alvorens we beginnen…

Om de presentatie vlot te laten verlopen, volgen hier enkele “spelregels”:

1) Zet uw micro en camera uit  

2) Gebruik de chat indien u vragen wil stellen tijdens de presentatie. 



Overzicht van de presentatie

1) Inleiding: Over Fedasil en kerncijfers

2) Projectoproep – nationaal fonds: Algemeen kader

3) Prioriteiten luik ‘opvang’ – 2023

4) Prioriteiten luik ‘deelname aan de samenleving (activering)’ - 2022-2023

5) Voorwaarden voor het toekennen van subsidies en inhoud van het 

aanvraagdossier

6) Selectieproces
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Over Fedasil



Onze missie
● Fedasil is verantwoordelijk voor de 

opvang van verzoekers om 
internationale bescherming en van 
andere doelgroepen in België 

● Fedasil zorgt voor de kwaliteit van de 
opvang in het volledige 
opvangnetwerk. 

● Fedasil coördineert de vrijwillige 
terugkeer vanuit België tot in hun land 
van herkomst.



Onze activiteiten
● Wij kennen materiële hulp toe (bed, bad,

brood en begeleiding) aan de verzoekers 
om internationale bescherming en andere 
vreemdelingen die recht hebben op 
opvang. 

● Samen met onze partners organiseren we 
een flexibele en kwaliteitsvolle opvang met 
bijzondere aandacht voor de kwetsbare 
doelgroepen en de personen met 
specifieke behoeften

● Wij 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



Onze activiteiten
● We coördineren het programma voor 

vrijwillige terugkeer vanuit België, met de 
hulp van onze terugkeerpartners.

● We ondersteunen de initiatieven die de 
lokale integratie van onze opvangcentra 
aanmoedigen

● We nemen onze verantwoordelijkheid op 
internationaal vlak, meer bepaald door de 
Europese engagementen uit te voeren voor 
de hervestiging van vluchtelingen.

● We adviseren de overheid bij het 
uitstippelen, voorbereiden en uitvoeren van 
het opvangbeleid



Kerncijfers
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CGVS – Top 10 herkomstlanden indieningen

B
ro

n:
 A

si
el

st
at

is
tie

ke
n

C
G

V
S

 ju
li

20
22



Instroom MENA 2018-2022

314

256 255

219
246

307

344

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

2018 2019 2020 2021 2022



Saldo IN-OUT 



IN & OUT



Evolutie van de bezettingsgraad



Type 
opvangplaatsen
op 17/06/2022

72%

17%

10%
1%

Collectieve opvang

Individuele opvang

Plaatsen voor NBMV

Open terugkeerplaatsen

33%

26%

16%

14%

9%
2%

Fedasil Croix-Rouge francophone

OCMW Rode Kruis Vlaanderen

Andere partners Samusocial

Aandeel
opvangpartners



Herkomstlanden/ Pays d’origine
Bezetting - Occupation 22/08/2022



Profiel opgevangen personen
Juni 2022

Geslacht Gezinssamenstelling

73%

27%

Mannen

Vrouwen

46%

39%

9%

6%

Alleenstaande mannen

Gezinnen

Niet-begeleide
minderjarigen

Alleenstaande vrouwen



Algemeen kader
Projectoproepen – nationaal fonds
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o Om haar missies te kunnen uitvoeren, kan Fedasil 
verschillende types van conventies afsluiten (opvang, vrijwillige
terugkeer, specifieke behoeften). 

o Voor de uitvoering van projecten bestaan er twee soorten
financiering

o Nationale financiering: jaarlijkse conventie (met projectoproep
om de twee jaar – luik opvang)

o Europese financiering (AMIF): meerjaren conventie

Algemeen



o Nationale financiering:
Het Agentschap beschikt jaarlijks over een specifiek budget (533,01) dat gebruikt
kan worden om conventies af te sluiten die beantwoorden aan de behoeften van 
het opvangnetwerk (prioriteiten): 

o Innovatieve aanpak, mogelijk ook pilootprojecten
o Projecten gelimiteerd in de tijd

o Opvang: 1 jaar – verlengbaar met 1 jaar
o Deelname aan de samenleving: 14 maanden (met uitzondering

van prioriteit B – 2 maanden)

o Budget
○ Nationale projecten 2023: € 921.574 
○ Deelname aan de samenleving (Activering) 2022-2023: €200,000 

(2022); €400,000 (2023)

o Doelgroep = Begunstigden van de opvang en/of terreinmedewerkers

Algemeen



Prioriteiten 2023
Luik ‘opvang’
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Thema 1: Aanpassing van het opvangnetwerk 
aan de behoeften en kwetsbaarheden van de 
begunstigden 



Strategie / beleid alcohol en drugs

Context

o Verhoging van het 
aantal aankomsten
van personen met 
verslavings-
problematieken

o Kwestie van een
aangepaste
begeleiding voor deze
personen in onze 
opvangstructuren

Doelstellingen

Ondersteuning van eerstelijnswerkers 
(multidisciplinaire teams) om deze groep de best 
mogelijke ondersteuning te kunnen bieden 
(ontwikkeling van hun vaardigheden en 
deskundigheid met het oog op meer preventief 
werk) via de ontwikkeling van:
● Een aanpak
● een toolkit
● en een opleidingsaanbod

● Met een specifieke focus op NBMV (incl jongeren 
met een straatprofiel)

Voorwaarden

o Project op schaal van een
opvangregio (Wallonie et 
Brussel)

o Organisatie met 
aantoonbare 
deskundigheid / 
specifieke kennis van de 
doelgroep (! specifiek 
voor minderjarigen) en 
van het zorgaanbod in 
verband met verslavingen

o Duurzaamheid



Drugsmisbruik: studie over toegang 
tot behandeling 

Context

o Recente studie over gelijke 
toegang tot 
gezondsheidszorg gelinkt 
aan verslavingen voor 
migranten en etnische 
minderheden in Vlaanderen

Doelstellingen

o Verder ingaan op de kwestie van 
VIB’s en waarom de toegang zo 
moeilijk is

o En dus: het uitvoeren van een 
studie met de volgende 
doelstellingen: (1) monitoring (2) 
identificatie van obstakels voor 
toegang (3) identificatie van 
obstakels tijdens de behandeling (4) 
ontwikkeling van aanbevelingen op 
organisatorisch (meso) en 
beleidsniveau (macro)

Voorwaarden

o Studie op regionaal niveau

o Specifiek gericht op onze 
doelgroep (VIB’s)



Behoeften van mensen met visuele 
beperkingen
Context
o Het merendeel van de 

communicatie in de opvang is 
mondeling of schriftelijk, wat 
het moeilijk maakt om deze 
doelgroep te bereiken.

o Onvoldoende communicatie 
met deze doelgroep kan 
verstrekkende medische, 
psychologische, sociale en 
procedurele gevolgen
hebben.

o Project ontwikkeld in 2021 met 
Doof Vlaanderen 
(gehoorbeperkingen)

Doelstelling
o Duidelijke omschrijving van de 

doelgroep en identificatie van 
specifieke communicatiebehoeften
(kwalitatief onderzoek)

o Een procedure opstellen om visuele 
beperkingen tijdig op te sporen

o Aanbevelingen met betrekking tot de 
toewijzing, de oriëntatie en de 
opvangplaats om aan de 
communicatiebehoeften van deze 
doelgroep te voldoen

Voorwaarden
o Op nationaal niveau 

(toepasbaar op het gehele
opvangnetwerk)



Thema 2: Verhoging van de kwaliteit en 
flexibiliteit van het opvangnetwerk



Netwerk van huisvesting bij
particulieren
Context

o Oorlog in Oekraïne

o Verblijf bij particulieren > 
uitdagingen

o Verzadiging van het 
(‘reguliere’) opvangnetwerk

Doelstelling

o Actie-onderzoek
(pilootproject) – Creatie van 
een kader dat de 
ontwikkeling van een
netwerk aan huisvesting bij
particulieren uitwerkt
(alternatieve piste om 
transitie te faciliteren) 

voorwaarden

o Project op nationale of 
regionale schaal

o Doelgroep : personen met 
een statuut



Oekraïnecrisis – Analyse van 
obstakels en oplossingen
Context

o Oorlog in Oekraïne > 
oplossingen voor een aantal
obstakels in verschillende
domeinen (banken, 
tewerkstelling, huisvesting, 
tolkendiensten, etc.)

Doelstelling

o Identificatie en analyse van 
de verschillende obstakels 
en oplossingen die zich 
hebben voorgedaan voor 
Oekraïense vluchtelingen, 
teneinde de haalbaarheid 
van de omzetting ervan naar 
onze doelgroep te 
onderzoeken (VIB’s)

Voorwaarden

o Project op nationale of 
regionale schaal

o Door een universiteit of een 
onderzoekscentrum



Ecologie

Context

o Belangrijke
maatschappelijke kwestie

Doelstelling

o Verzamelen en delen van 
bestaande goede praktijken

o Ontwikkeling van 
innovatieve projecten om de 
centra ecologischer te 
maken, maar ook om de 
bewoners bewust te maken 
van deze problematiek.

o Voorbeelden: ontwikkeling 
van groentetuinen, groene 
daken, sensibilisering rond 
sorteren enz.

Voorwaarden

o Bewoners = deelnemers aan
het prpject



Thema 3: Bevordering van gerichte initiatieven 
ter verbetering van het samenleven binnen en 
buiten de opvangstructuur



Sociale media - Pesten

Context

o Minderjarigen kunnen 
slachtoffer en/of dader zijn 
van zedenfeiten, pesterijen 
(binnen of buiten het 
opvangcentrum)

o Het gebruik van sociale 
netwerken (TikTok...) is een 
belangrijk instrument in het 
leven van jongeren, maar 
wordt niet altijd beheerst 
door de teams

Doelstellingen

o Een bewustmakingsmodule 
ontwikkelen voor (niet-
)begeleide minderjarigen 
over de risico's van het 
gebruik van sociale 
netwerken

o Bewustmaking van 
eerstelijnswerkers over 
pesterijen in al hun vormen 
en op alle plaatsen (hen 
opleiden en 
instrumenten/procedures 
ontwikkelen) 

Voorwaarden

o Op schaal van het 
opvangnetwerk of van één
regio

o Duurzaamheid



Normen en regels die na te 
leven zijn in een opvangcentrum

Context
o Leven in een (collectief) 

opvangcentrum vraag begrip van de 
procedures en regels die 
gerespecteerd moeten worden 
(minimale normen in de opvang => 
Hygiëne, gemeenschapsdiensten, 
uurregelingen,…)

o Ondertekening van HHR = 
verplichting bij aankomst in een 
opvangstructuur:
o HHR in papierformaat en 

beschikbaar in 14 talen (incl. 
FR/NL)

o Gemeenschappelijk sjabloon voor 
alle collectieve en individuele 
structuren (met 1 variabel deel)

Doelstelling
o Bewoners bewust maken 

van de normen en regels 
die in een opvangcentrum 
moeten worden nageleefd 

o Creatie van een 
pedagogisch en visueel 
instrument (ondersteuning) 
om het begrip van de 
betekenis, het belang en de 
inhoud van het HHR van de 
centra te verbeteren

Voorwaarden
o Op niveau van het hele 

opvangnetwerk voor uniform 
begrip en toepassing



Integratie van jongeren door 
middel van vrijetijdsactiviteiten
Context
o Significante impact van de 

gezondheidscrisis op de 
activiteiten buiten de centra 
(isolement)

o Moeilijk om engagementen
te nemen op lange termijn

Doelstelling
o De integratie van jongeren 

vergemakkelijken door hen 
aan te moedigen deel te 
nemen aan bestaande en 
flexibele dagactiviteiten

o Het gaat om meer dan 
alleen 'animatie', activiteiten 
die een echte bijdrage 
leveren aan integratie.

Voorwaarden
o Bijzondere aandacht voor 

duurzaamheid: ontwikkeling 
van een aanpak om ervoor 
te zorgen dat dit scala aan 
activiteiten op lange termijn 
(d.w.z. buiten de 
projectfinanciering om) in 
stand kan worden 
gehouden.

o Mogelijkheid om een project 
voor te stellen in een beperkt 
geografisch gebied voor een 
betere verankering



Informeren van (begeleide) 
kinderen

Context

o Er bestaan reeds
verschillende tools, maar 
deze zijn (nog) niet 
aangepast aan het jonge
publiek (begeleide
minderjarigen) (vb. 
Fedasilinfo.be)

Doelstelling

o Een didactisch (en interactief) 
informatie-instrument 
ontwikkelen voor verspreiding 
via het Aanmeldcentrum of 
OOC’s

o Informatie over 1e fase opvang 
en 2e fase opvang

Voorwaarden

o Meertalig (indien tekst)

o In nauwe samenwerking
met het Aanmeldcentrum, 
NBMV cel (en de Directie
Communicatie)

o Gemakkelijk aanpasbaar
voor de toekomst
(duurzaamheid)



Thema 4: Inzetten op een verhoging van de 
weerbaarheid en autonomie van de bewoners



Bevordering van het fietsen
Context

o Actieplan voor het 
bevorderen van de fiets op 
niveau van de federale
regering 2021-2024

o Alternatief voor openbaar
vervoer (niet altijd alles
goed bereikbaar of te duur)

Doelstelling

o In kaart brengen van de bestaande goede
praktijken

o Versterken en/of ontwikkelen van 
duurzame initiatieven die het gebruik van 
de fiets bevorderen voor begunstigden
van de opvang

o De teams opleiden om de dynamiek 
duurzaam en structureel te maken en te 
komen tot een geïntegreerde en globale 
aanpak

o Verzekering van een basisaanbod aan 
opvangstructuren te verzekeren 

o Versterking van de autonomie en de 
activering van de begunstigden van de 
opvang

Voorwaarden

o Specifieke aandacht voor
duurzaamheid



Aanpak voor psychosociale ondersteuning
voor de begunstigden van de opvang

Context

o Frequenter incidenten in de 
centra (// verhoging van de 
capaciteit)

o Stressteam voor personeel, 
maar nog geen specifieke 
en aanvullende aanpak 
voor bewoners 

Doelstellingen

o Analyse van de behoeften en 
ontwikkeling van een specifieke 
aanpak die is aangepast aan de 
realiteit op het terrein

o Doelgroep: begunstigden van de 
opvang die slachtoffer of getuige 
zijn geweest van een (ernstig) 
incident 

Voorwaarde

o Aanpak van toepassing op 
alle opvangcentra



Prioriteiten 2022-2023 
‘Deelname aan de 
samenleving(activering)’
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Digitale vaardigheden

Context

o Veel procedures verlopen
tegenwoordig online. Een
deel van onze bewoners
heeft echter niet voldoende
kennis/digitale 
vaardigheden om de 
procedures correct te 
kunnen volgen.

o Het ontbreken van deze
digitale vaardigheden kan 
een drempel zijn voor een
actieve deelname aan de 
samenleving

Doelstellingen

o Versterking en versnelling van de 
digitale inclusie van begunstigden 
van de opvang door de nadruk te 
leggen op een vlottere actieve 
deelname aan de samenleving;

o Deblokkeren (kennis 
laten maken met) en 
vergemakkelijken van de 
toegang tot bestaande 
opleidingen en 
begeleiding.

o leemten in het aanbod 
van opleiding en 
ondersteuning opvullen

Conditions

o Netwerkbreed of voor ten
minste 1 regio



Maatschappelijke oriëntatie –
goede praktijken

Context

o Een actieve deelname aan
de maatschappij betekent
ook een nood aan kennis
van de gangbare praktijken
in die samenleving

o In Vlaanderen is er geen
toegang meer voor VIB’s
aan de cursussen
maatschappelijke oriëntatie

o Er bestaan al verschillende
cursussen en pakketten aan
informatie die aan
bewoners gegeven worden
tijdens hun verblijf

Doelstellingen

o Ter voorbereiding op de 
ontwikkeling van een aanbod MO 
voor bewoners, zoeken we een
overzicht van de goede
praktijken in andere Europese
landen;

o Het overzicht omvat onder meer 
de verschillende thema's, 
werkvormen,
doelpubliek en duur.

o We vragen een uitgebreid advies 
en aan te bevelen 
typevoorbeelden. 

Voorwaarden

o Project dient nog
uitgevoerd te worden in 
2022 (dus in november –
december van dit jaar)



Arbeidswetgeving

Context

o Steeds meer bewoners zijn
aan het werk. Vaak vinden
ze werk via hun eigen
netwerk.

o Hierdoor bestaat het risico
dat ze terecht komen in 
precaire jobs. 

o Bewoners en hun 
begeleiders weten niet 
altijd waar ze terecht
kunnen om dergelijke
situaties aan te kaarten. 

Doelstellingen

o Ontwikkelen van een opleiding met 
praktische handvaten voor
eerstelijnswerkers van het 
opvangnetwerk

o Focus op arbeidswetgeving
(rechten en plichten), inclusief het 
tegengaan van uitbuiting

Voorwaarden

o Netwerkbreed



Mentoring

Context

o Bewoners vinden hun weg
naar de arbeidsmarkt, maar 
vaak niet naar functies die 
aangepast zijn aan hun 
niveau. 

o Voor hooggeschoolde of 
hooggekwalificeerde
begunstigden zijn er 
specifieke drempels die 
overwonnen moeten
worden
(diplomagelijkschakeling, 
kennis van de specifieke
sectoren)

Doelstellingen

o Het opzetten van een systeem van 
mentoring voor hooggeschoolde of
hooggekwalificeerde begunstigden 
met het ook op het valoriseren van 
hun competenties.

o Deze mentoren kunnen de 
begunstigden ondersteunen in het 
overwinnen van de drempels en 
kunnen hen introduceren in de 
specifieke sectoren

Voorwaarden

o bij voorkeur op niveau van 
het opvangnetwerk of ten 
minste 1
opvangregio



Voorwaarden voor de toekenning 
van subsidies en inhoud van het 
aanvraagdossier
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Voorwaarden

o Fedasil financiert activiteiten en geen organisaties

o Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het projectvoorstel en het 
aanvraagdossier (zie punt 4 oproep tot het indienen van projecten) 

o De kandidaat-organisatie moet het project in detail beschrijven in de
aanvraag. De beschrijving van het project moet een duidelijk beeld geven
van de doelgroep, de doelstellingen, de inhoud en de uitvoering van het
project, alsook de relevantie en de samenhang ervan.



Aanvraagformulier
o Het aanvraagdossier moet verplicht de volgende documenten bevatten:

o Standaard aanvraagformulier (bijlage A);
o Inschatting budget van het project (bijlage B);
o Activiteiten en gedetailleerde kalender van het project (bijlage C)
o Vanuit juridisch oogpunt :

 Statuten
 Organigram van de organisatie (inclusief naam en functiebeschrijving per 

persoon) 
 Organigram van het project (inclusief naam en functiebeschrijving per persoon)

o Vanuit operationeel oogpunt:
 Jaarverslag van het voorbije jaar

o Vanuit financieel oogpunt:
 Goedgekeurde jaarrekening over het afgelopen boekjaar

o Alle templates zijn beschikbaar op onze website: 
o https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/projectoproep-2023

o Het aanvraagdossier moet elektronisch ingediend worden en dit ten laatste op 21/09/2022

https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/projectoproep-2023


Selectieproces
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Analysecriteria (inhoud)
o Effectiviteit (aanbod <=> behoefte)
• Beantwoorden aan visie Fedasil op nationale projectfinanciering

o Expertise die we binnen het opvangnetwerk niet hebben
o Innovatieve aanpak
o Speciale aandacht voor projecten die een visie voor jaar 2 kunnen voorstellen, zonder 

garantie op financiering in jaar 2

o Kwaliteit van het project en de organisatie ( ! Meerwaarde – Impact op grote schaal –
duurzaamheid)

=> Gelinkt met het gevraagde budget (max € 100.000/project)

Opgelet: veel concurrentie !



Analyse criteria (financiële aspecten)

o Organisatie-financiën:
Evaluatie financiële organisatie + solvabiliteit & rendabiliteit van de organisatie obv. :

o Statuten van de organisatie
o Laatst beschikbare jaarrekening 
o Analytische boekhouding
o Andere financieringsbronnen van het project

o Efficiëntie van het project
Evaluatie van de link tussen inhoud en ingediend budget

o Cf verplaatsingskosten: 1.700€/jaar = (1.700/0,3460€/km) = 4.913km per jaar/ 
409 km per maand  geografische afbakening

o Cf huurkosten: 1 FTE op project tov 20 FTE in totaal  max 1/20ste huur



Analyse criteria (financiële aspecten)
o Kwaliteit van de budgetaanvraag

Is de budgetaanvraag ingediend volgens de richtlijnen van het financieel vademecum
met voldoende bijkomende toelichting in het aanvraagformulier ?

o Budget in evenwicht: Uitgaven = Inkomsten
o Vereisten op financieel en administratief vlak (subsidiabele en niet subsidiabele 

uitgaven) 
o Personeelskosten: functiebeschrijving & arbeidsovereenkomst vs

toewijzingspercentages
o Huur: Respecteer subsidiabiliteitsperiode en verdeelsleutel
o Investeringen: afschrijving > 500 euro €
o Directe Werkingskosten: gedetailleerde berekeningen
o Indirecte (Andere) Werkingskosten: max 7% & duidelijke motivatie 

toewijzingspercentage



Selectieproces: belangrijkste stappen
Oproep ‘Opvang’

21/09

Deadline om een 
projectvoorstel in te 

dienen

Afsluiten van het 
selectieproces

1. Controle van de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden en 
grondige analyse ("inhoud")

2. Diepgaande financiële analyse
3. Het opstellen van een selectievoorstel 

dat moet worden gevalideerd door het 
selectiecomité (bestaande uit 
vertegenwoordigers van Fedasil en het 
kabinet van de staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie).

Midden-
eind 

november

Goedkeuring door de 
Inspecteur van Financiën

Half 
December

Start van de geselecteerde 
projecten

Begin 
Januari



Selectieproces: belangrijkste stappen
Oproep ‘deelname aan de samenleving’

21/09

Deadline om een 
projectvoorstel in te 

dienen

Afsluiten van het 
selectieproces

1. Controle van de 
ontvankelijkheidsvoorwaarden en 
grondige analyse ("inhoud")

2. Diepgaande financiële analyse
3. Het opstellen van een selectievoorstel 

dat moet worden gevalideerd door het 
selectiecomité (bestaande uit 
vertegenwoordigers van Fedasil en het 
kabinet van de staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie).

Midden 
oktober

Goedkeuring door de 
Inspecteur van Financiën

Eind 
oktober

Start van de geselecteerde 
projecten

Begin 
november



Bedankt ! Zijn er nog vragen?

Voor de oproep ‘opvang’
o Voor algemene vragen: 

Coördinatiecel

Email: projects.coordination@fedasil.be

o Voor vragen die rechtstreeks verband 
houden met de prioriteiten : cfr 
contactlijst

o Voor financiële vragen:
Kasper Verschaeve
Dienst Budget et Controle conventies
Email: kasper.verschaeve@fedasil.be

Voor de oproep (deelname aan de 
samenleving)

o Voor algemene vragen en vragen die 
rechtstreeks verband houden met de 
prioriteiten:

Cel deelname aan de samenleving

Email: work@fedasil.be

o Voor financiële vragen:

Kasper Verschaeve

Dienst Budget et Controle conventies

Email: kasper.verschaeve@fedasil.be

: Email : audrey.blistein@fedasil.be

mailto:projecten.coordinatie@fedasil.be
mailto:kasper.verschaeve@fedasil.be
mailto:work@fedasil.be
mailto:kasper.verschaeve@fedasil.be


Liens utiles 

www.fedasil.be

www.cgra.be

www.retourvolontaire.be

www.reinstallation.be

www.croix-rouge.be

www.rodekruis.be

www.samusocial.be

www.dofi.ibz.be

www.rvv-cce.be

www.cpas.be

www.caritasinternational.be

www.belgium.iom.int

www.cire.be

www.unhcr.be

Fedasil

Siège central

Rue des Chartreux 21

B-1000 Bruxelles

T 02/213 44 11 

info@fedasil.be

@FedasilInfo

@Fedasil


