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Nationale en internationale context van de hervestiging van vluchtelingen
Sinds 2013 neemt België deel aan het programma voor de hervestiging van vluchtelingen van het
Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR). Hierdoor was ons
land het 27ste hervestigingsland. Tot op vandaag werden meer dan 600 vluchtelingen opgevangen
in ons land in dit kader (voornamelijk Congolese en Syrische vluchtelingen). Hervestiging wordt
ook ondersteund door de Europese Unie die quota vastlegt die de lidstaten moeten halen en kent
hiervoor financiële middelen toe.
Definitie en actoren
De hervestiging bestaat uit de selectie en de overplaatsing - in dit geval naar België - van
vluchtelingen die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, noch duurzaam kunnen
integreren in hun asielland (buiten de Europese Unie). De prioriteiten worden vastgelegd door
UNHCR en de EU. Op basis hiervan voert het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en
de Staatlozen (CGVS) het voorafgaande onderzoek uit van de aanvragen. Fedasil is
verantwoordelijk voor de voorbereiding bij het vertrek, de transfer, de eerste opvang in het centrum
en de transfer naar de privéwoningen. Twee ngo's partners, volgen de groepen van hervestigde
vluchtelingen minstens een jaar na hun aankomst in België op.
Het traject van de hervestigde vluchtelingen
Het traject van de hervestigde vluchtelingen verloopt in verschillende fases. Eerst verblijven de
vluchtelingen ongeveer 3 tot 6 weken in een collectief opvangcentrum van Fedasil1. Vervolgens
krijgen ze, in het kader van een nieuw opvangmodel, een LOI toegewezen voor een periode van 6
maand. De opvangstructuur kan steeds een aanvraag tot uitstel indienen bij Fedasil, volgens de
voorziene modaliteiten (cf. instructie " Transitie van materiële hulp naar maatschappelijke
dienstverlening " van 20/07/2016).
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De opvangcentra van Pondrôme, Florennes, Sint-Truiden en Kapellen vangen momenteel hervestigde vluchtelingen
op. Deze laatsten krijgen er daar een aangepast opvangprogramma met onder meer thematische infosessies zodat hun
aanpassing makkelijker verloopt.

De mogelijkheid om partner-OCMW te worden voor hervestiging
De OCMW's die vluchtelingen toegewezen krijgen in hun LOI kunnen kiezen om deel te nemen
aan het hervestigingsprogramma. Hiervoor moeten ze voorzien:
1- Een woning ter beschikking stellen in de gemeente voor een minimumduur van 12
maanden (het mag geen woning zijn die deel uitmaakt van het opvangnetwerk van
Fedasil).
2- Sociale opvolging op maat die rekening houdt met de kwetsbaarheden en specifieke
behoeften van de vluchtelingen (en verwijzing naar de integratiemedewerkers, NGO's,
vrijwilligersorganisaties enz.).
3- De samenwerking met Fedasil voor de opvolging van de hervestigingsoperaties via een
operationele samenwerking.
Hiervoor wordt een conventie afgesloten tussen de partner-OCWM en Fedasil en wordt een
financiële stimulans voorzien. De rol die verwacht wordt van de OCMW's in het kader van het
programma, alsook de voorziene financiële modaliteiten worden toegelicht in een verklarende nota
op de website www.hervestiging.be.2
In de praktijk: hoe OCMW-partner voor hervestiging worden?
De OCMW's die willen deelnemen aan het programma worden verzocht om:
- binnen de vier maanden na de toewijzing, aan Fedasil bekend te maken dat ze willen
deelnemen aan het programma met de instemming van de betrokken hervestigde
vluchtelingen. Het kandidaatsformulier op de website www.hervestiging.be moet
teruggestuurd worden naar het adres hervestiging@fedasil.be) met in de bijlage een
kopie van de huurovereenkomst met toelichting hierover.
- een verhuizing voorzien naar de woning 6 maand na de toewijzing in het LOI.
Er kan een adreswijziging van het LOI voorgesteld worden aan Fedasil teneinde de oorspronkelijke
woning in een LOI te gebruiken voor de vluchtelingen, met goedkeuring van de regiocoördinator
(deze LOI-woning zal dan een woning worden buiten het netwerk van het Agentschap).
Indien u niet wenst deel te nemen aan het programma als partner-OCMW voor hervestiging, zullen
de vluchtelingen uw LOI moeten verlaten volgens de regels die Fedasil voorzien heeft in het kader
van de transitie.
De individuele plaatsen worden opgeschort indien de bewoner deze niet verlaat na afloop van de
toegekende termijn. Het LOI kan de integratie van de bewoner vergemakkelijken en versnellen
door hem door te verwijzen naar de sociale hulp.
Hervestiging en relocatie: niet te verwarren
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen het hervestigingsprogramma en het
relocatiemechanisme, dat in september 2015 in werking is gezet door de Europese Raad. Bij
relocatie is het de bedoeling de asielzoekers die in een andere lidstaat geregistreerd werden op
een verplichte manier te verdelen over de andere lidstaten.
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De omschrijving van de taak van de partner-OCMW's in het kader van het programma kan ook verkregen worden op
eenvoudige aanvraag via het e-mail adres resettlement@fedasil.be
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Fedasil komt tussenbeide door de transfer en de opvang van de asielzoekers te organiseren
samen met het IOM. Van zodra ze in België aankomen, volgen ze hetzelfde opvangparcours en
dezelfde procedure als alle andere asielzoekers.
Voor meer informatie over het hervestigingsprogramma, aarzel niet om de website te raadplegen
www.hervestiging.be (deel "informatie aan de OCMW's").
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