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1. InleIdIng 

de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën, van 
vreemdelingen (hierna de opvangwet) trad in werking op 7 mei 20071. met deze wet werd de richtlijn van de 
europese unie tot vaststelling van de minimumnormen voor de voorwaarden van de opvang van asielzoekers 
(2003/9/ec) omgezet in belgisch recht. 

de wet is nu bijna twee jaar in voege getreden. de wet zelf voorziet, in artikel 67, dat de regering een jaar na 
inwerkingtreding ervan een evaluatie uitvoert van de wet en een verslag voorstelt aan het parlement. deze 
evaluatie is nog niet gebeurd, hoewel fedasil (federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, de 
federale administratie die de asielopvang coördineert) al in juni 2008 een eerste beperkte evaluatie aan de 
minister heeft bezorgd.

vluchtelingenwerk vlaanderen heeft in de afgelopen twee jaar de inwerkingtreding, uitvoering en ontwik-
kelingen binnen de asielopvang aandachtig opgevolgd en hierover materiaal verzameld. vluchtelingenwerk 
speelt binnen de asielopvang ook een actieve rol, namelijk als opvangpartner voor 750 opvangplaatsen in 
kleinschalige materiële opvang, in samenwerking met een aantal partnerorganisaties (niet-gouvernementele 
organisaties en centra voor algemeen welzijnswerk). 

we vinden het dus bijzonder belangrijk dat er een algemene evaluatie van de opvangwet komt en we werken 
actief mee rond een permanente evaluatie van de opvangwet, die door fedasil wordt getrokken.

anderzijds wilden wij zelf al een eerste evaluatie maken over een aantal punten van de opvangwet die bij-
zonder relevant zijn, ofwel omdat zij belangrijke nieuwigheden introduceren, ofwel omdat zij problematisch 
zijn en de verdere uitvoering van de wet belemmeren.

we hebben dus beslist om onze eigen evaluatie tot 6 punten te beperken: de duur van materiële steun, 
het systeem van opvang in twee fasen, het einde van de opvang en de uitstroom na positieve beslissing, de 
individuele evaluatie van de noden van de asielzoeker, het systeem van sancties en klachten en de werking 
van de dienst dispatching van fedasil.

voor wij deze punten bespreken, willen wij eerst een korte stand van zaken schetsen wat betreft de uitvoering 
van de opvangwet, waaruit duidelijk blijkt dat een aantal belangrijke voorzieningen van de wet nog altijd 
dode letter blijven. we bespreken ook kort nog de aanslepende crisis van het tekort aan opvangplaatsen, 
die begin 2008 ontstond in de asielopvang en sinds het najaar van 2008 onwerkbaar werd en tot duidelijk 
kwaliteitsverlies leidde. beide aspecten zijn essentieel om de evaluatie goed te kunnen kaderen.

het materiaal voor deze nota wordt geput uit verschillende bronnen. een belangrijke bron vormen de over-
legmomenten met alle opvangpartners georganiseerd door fedasil in de vorm van de ronde tafel opvang 
(trac – table ronde accueil), het belangrijkste inspraakorgaan binnen fedasil. In 2008 werd ook in werk-
groepen over verschillende thema’s gewerkt en werden er voorstellen aan de directie van fedasil en aan de 
minister overgemaakt. ook al lijkt het niet altijd even duidelijk in welke mate met deze voorstellen rekening 
wordt gehouden om het beleid rond opvang op ministerieel niveau te bepalen, deze overlegmomenten blij-
ven noodzakelijk om de praktijken van de verschillende opvangpartners uit te wisselen en om gezamenlijke 
en coherente oplossingen te vinden.

1  Titel III van Boek I, Boek II en de artikelen 28,68,69,72 en 73 van de Opvangwet traden in werking op 1 juli 2007. Het 
gaat onder anderen over de bepalingen in verband met het systeem van opvang in twee fasen, zoals verder in de tekst 
uitgelegd.
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andere belangrijke bronnen zijn een eerste rapport van de evaluatie van de opvangwet, dat fedasil in juli 
2008 met de opvangpartners had gedeeld en andere studies en statistieken van fedasil, zoals de studie rond 
het einde van het verblijf in de opvang en de overgang naar de financiële steun van het  ocmw. 

daarnaast heeft fedasil in de loop van september en oktober 2008 een aantal uitwisselingsdagen georga-
niseerd, tussen personeel van de verschillende opvangstructuren, over verschillende thema’s die van belang 
zijn voor de evaluatie van de opvangwet. vluchtelingenwerk en zijn partnerorganisaties waren tijdens deze 
uitwisselingsdagen ook vertegenwoordigd. 

tenslotte heeft vluchtelingenwerk ook een aparte bevraging georganiseerd, eerst bij de partnerorganisaties 
van zijn opvangproject en dan bij een aantal loI’s in vlaanderen2. waar mogelijk werden er ook rechtstreekse 
gesprekken georganiseerd met de maatschappelijke begeleiders.

zoals gezegd focust deze nota zich enkel op een beperkt aantal punten van de opvangwet. andere belang-
rijke aspecten van de opvang worden hier niet geëvalueerd. zo spreken wij hier bijvoorbeeld niet over de 
medische, psychologische en maatschappelijke begeleiding. voor een evaluatie van de medische aspecten 
van de opvangwet verwijzen wij naar een document van medimmigrant, organisatie die op dat vlak heel 
wat expertise heeft3. rond de andere twee aspecten stellen wij vast dat zij onderwerp moeten uitmaken van 
verder onderzoek.

tenslotte heeft vluchtelingenwerk eind 2008 een project afgerond rond de juridische bijstand aan asielzoe-
kers, die ook door de opvangwet gegarandeerd wordt. de aanbevelingen die in dat kader werden gedaan, 
zijn dus ook relevant voor deze evaluatie en zijn terug te vinden op de website van vluchtelingenwerk.

2  De bevraging van de LOI’s werd voornamelijk via e-mail gevoerd. Daarnaast hebben wij ook onze vragen kunnen stel-
len tijdens een regiovergadering van de LOI’s van de regio Oost - West Vlaanderen, op 12-02- 2009. In totaal konden wij 
tot toe 13 LOI’s bevragen: Ingelmunster, Wevelgem, Mol, Arendonk, Ruiselde, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Kortrijk, Beve-
ren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas,  Temse, en Waasmunster. Dit is eigenlijk een klein groep van het totaal van de OCMW en 
verder onderzoek zou ongetwijfeld nodig zijn. Het is toch opmerkelijk dat de antwoorden van deze LOI’s in het algemeen 
overheen komen.
3  De tekst van Medimmigrant “Evaluatie van de medische aspecten van de Opvangwet” kan gevonden worden op 
http://www.medimmigrant.be/Evaluatie%20van%20de%20medische%20aspecten%20van%20de%20Opvangwet.pdf 
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2. doelstellIngen 
en prIncIpes van de 
opvangwet

het doel van de opvangwet was enerzijds, zoals reeds gezegd, de omzetting van de eu opvang richtlijn in 
belgisch recht, en anderzijds een volledig en coherent wettelijk kader vaststellen door de bestaande praktij-
ken  en wettelijke bepalingen betreffende de asielopvang in één tekst te bundelen.

het basisprincipe van de opvangwet is dat elke asielzoeker recht heeft op een opvang “die hem in staat moet 
stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid” (artikel 3 Opvangwet).

dit basisprincipe vertaalt zich in een reeks rechten en plichten voor de asielzoeker en de opvangstructuren, 
die op heel wat terreinen voor het eerst in ons land rechtszekerheid invoeren voor de betrokken partijen en 
de kwaliteitsstandaarden vastleggen.

een van de belangrijkste politieke doelstellingen van de opvangwet was om asielzoekers vanaf dan volledig 
in materiële steun onder te brengen en zo goed als komaf te maken met de financiële steun. de opvangwet 
voert ook een opvangsysteem in fasen in, dat voor een stuk verbonden is met de hervormde asielprocedure 
maar er ook ten dele los van staat. de uitwerking van de opvangwet verliep immers parallel met de her-
vormde asielprocedure. In dat kader verankert de wet ook het onderscheid tussen het verblijfsrecht en het 
recht op materiële hulp. dit wil zeggen dat “het niet respecteren door de asielzoeker van zijn procedurele 
verplichtingen in het kader van zijn asielprocedure” geen invloed mag hebben op de toekenning van mate-
riële hulp (artikel 4) 

een ander belangrijk principe vastgelegd in deze wet is dat het recht op materiële hulp nooit kan opgeschort 
worden, ook niet als gevolg van ordemaatregelen of sancties. dit is de omzetting van een basisprincipe uit 
de eu richtlijn.

tot slot legt de opvangwet ook duidelijk de categorieën vast die recht hebben op materiële opvang. deze 
categorieën gaan een stuk ruimer dan de asielzoekers in procedure. ook op dit punt bracht de wet rechtsze-
kerheid door een reeks instructies, praktijken en vaste rechtspraak om te zetten in duidelijke regelgeving.
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3. stand van zaken  
uItvoerIng van de  
opvangwet

de opvangwet voorziet voor een aantal thema’s een verdere uitwerking bij koninklijk of ministerieel besluit. 
van de 27 voorziene uitvoeringsbesluiten zijn er sinds de inwerkingtreding van de wet slechts 5 gepu-
bliceerd, met name 

kb tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de opvangwet•	
kb betreffende het zakgeld•	
kb tot bepaling van de medische hulp en medische zorgen•	
kb houdende vaststelling van het stelsel en de werkingregels voor de centra voor observatie en oriën-•	
tatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
kb tot bepaling van de nadere regels van de evaluatie van de individuele situatie van de begunstigde •	
van de opvang

het kb over de toekenning van materieel hulp aan minderjarige kinderen die illegaal met hun ouders in bel-
gië verblijven werd al voor de inwerkingtreding van de opvangwet gepubliceerd (kb 24 juni 2004).

het grootste deel van de uitvoeringsbesluiten is dus nog niet klaar. dit heeft natuurlijk ernstige gevolgen voor 
de werking van de opvangwet en de kwaliteit van de opvang.

volgende kb’s of mb’s ontbreken:

In de ministerraad overlegd kb tot bepaling van de categorieën van personen aan wie een verplichte 1. 
plaats van inschrijving toegewezen wordt in het kader van bijzondere maatregelen met het oog op de 
tijdelijke bescherming van personen;
In de ministerraad overlegd kb tot vaststelling van een maximum termijn voor de materiële steun – de 2. 
wet voorziet dat dit kb moet genomen worden na een evaluatie van de asielprocedure, die nog niet 
werd uitgevoerd door de minister van asiel en migratie; 
kb over de gelijkmatige verdeling van de opvangplaatsen tussen de gemeenten; 3. 
kb betreffende de procedure voor de wijziging van de verplichte plaats van inschrijving (code 207);4. 
kb betreffende de procedure voor de opheffing van de code 207;5. 
kb over de normen waaraan de opvangstructuren moeten beantwoorden (kwaliteit van de infrastruc-6. 
tuur, controle door de agentschap van de naleving van deze normen);
kb tot bepaling van de regime en werkingsregels van de opvangstructuren;7. 
kb tot regeling van de modaliteiten voor het sluiten van conventies met medische zorgverstrekkers;8. 
kb tot regeling van de modaliteiten voor het sluiten van conventies met psychologische zorgverstrek-9. 
kers;
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kb over de kwalificaties van de maatschappelijke werker;10. 
kb over de gemeenschapdiensten;11. 
kb tot bepaling van de modaliteiten van de overgang van de materiële hulp naar de financiële steun 12. 
voor erkende vluchtelingen, personen met het subsidiair beschermingsstatuut en geregulariseerden;
kb tot bepaling van de procedure voor de ordemaatregelen;13. 
kb tot bepaling van de procedure voor de sancties;14. 
kb tot bepaling van de procedure voor de klachten;15. 
kb over het programma van vrijwillige terugkeer;16. 
in de ministerraad overlegd kb tot bepaling van de structuur, de organisatie en de werking van fed-17. 
asil;
kb tot bepaling van de modaliteiten voor het oprichten en de subsidies aan de lokale opvanginitia-18. 
tieven;
mb tot bepaling van het huishoudelijk reglement;19. 
mb tot bepaling van de deontologische code van toepassing op de personeelsleden van de op-20. 
vangstructuren;
mb over de jaarlijkse subsidies aan de gemeenten op wiens grondgebied een collectieve opvangstruc-21. 
tuur gelegen is.

daarnaast voorziet de wet ook nog dat er instructies worden gepubliceerd over het beroepsgeheim en de 
geheimhoudingsplicht. 

naast de uitvoeringsbesluiten die nog niet genomen werden, zijn er ook andere bepalingen van de wet die 
nog niet werden uitgevoerd. dat is het geval met artikel 35, die voorziet dat er opleidingen en cursussen 
worden voorgesteld aan de begunstigden van de opvang. deze worden door de opvangstructuur en door 
derden georganiseerd. naar aanleiding van de opvangcrisis werd het werk rond de opleidingen in de op-
vangstructuren omwille van budgettaire redenen voorlopig stopgezet door fedasil.

ook de bepaling van artikel 33, in verband met de effectieve toegang van de begunstigde van de opvang tot 
juridische bijstand en de mogelijkheid om overeenkomsten af te sluiten met bureaus voor juridische bijstand 
of verenigingen die de rechten van de vreemdelingen verdedigen, blijft voorlopig dode letter. 

er moet ook opgemerkt worden dat de opvangwet de europese richtlijn niet volledig omzet. de eu-
ropese richtlijn voorziet namelijk een recht op werk voor asielzoekers na een termijn door de lidstaten vast 
te stellen. deze termijn mag in ieder geval niet langer zijn dan 1 jaar. asielzoekers in belgië mogen op dit 
moment helemaal niet werken. om dit recht op werk in te voeren, zijn er 3 regelgevende teksten nodig:

een wijziging van het kb dat het recht op werk voor vreemdelingen vastlegt, om de categorie van de •	
asielzoekers in te sluiten in de categorieën die recht hebben om te werken;
een kb tot bepaling van de modaliteiten volgens dewelke de opvang wordt verleend aan een begun-•	
stigde van de opvang die over professionele inkomsten beschikt. over een ontwerp van dit kb bestaat 
er reeds een akkoord tussen de opvangpartners, maar het werd voorlopig nog niet gepubliceerd;
een wijziging van de opvangwet om dit laatstgenoemde kb van een wettelijke basis te voorzien.•	

bovendien is de europese richtlijn van toepassing op alle vreemdelingen die asielaanvragen aan de grens of 
op het grondgebied indienen. De richtlijn is dus van toepassing ook voor asielzoekers die in de gesloten 
centra verblijven. deze bepaling werd niet omzet in belgisch recht: de opvangwet is enkel van toepassing 
op de collectieve open centra en de individuele opvangstructuren. In het kb met betrekking tot de leefregels 
in de gesloten centra wordt helemaal geen rekening gehouden met de europese richtlijn.

tenslotte willen we er op wijzen dat fedasil, in afwachting van de publicatie van de kb’s, over verschillende 
thema’s schriftelijke instructies aan de opvangpartners heeft gestuurd. voor ons kunnen deze instructies de 
publicatie van de kb’s niet vervangen noch op enigerlei manier vertragen. zij moeten integendeel zo snel mo-
gelijk door echte kb’s worden vervangen. bovendien is het probleem met deze instructies dat zij een intern 
middel blijven en nergens gepubliceerd zijn. dit maakt het systeem zeer ontransparant en het is moeilijk, voor 
de partners zelf, maar ook bijvoorbeeld voor advocaten, om alle veranderingen te volgen.

Het is dus noodzakelijk dat het werk rond de uitvoering van de opvangwet moet vooruit gaan. Dit moet 
in nauw overleg met de partners gevoerd worden.
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De schriftelijke instructies die door Fedasil naar de partners werden gestuurd in afwachting van de kB’s, 
mogen de publicatie van de kB’s niet vertragen. zij moeten zo snel mogelijk vervangen worden door 
volwaardige uitvoeringsbesluiten.

we vragen ook dat deze instructies, in afwachting van de kB’s, op de website van Fedasil worden ge-
publiceerd, zodat ze door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

voor wat betreft het recht op werk, moet de wettelijke basis zo snel mogelijk aangepast worden zodat 
het kB dat klaar ligt, gepubliceerd kan worden. De Minister van werk moet ook zo snel mogelijk de 
wetgeving rond arbeidskaarten aanpassen om asielzoekers zo snel mogelijk van hun recht op werk, zo-
als voorzien in de europese richtlijn, te laten genieten.



Vluchtelingenwerk Vlaanderen – CIRÉ - Evaluatie Opvangwet – maart 2009     10 

4 verzadIgIng van het 
opvangnetwerk

het primaire doel van de opvangwet is een systeem van asielopvang te creëren dat aan elke asielzoeker een 
volwaardige opvangplaats kan aanbieden, aangepast aan de noden van de asielzoeker, en die de noodzake-
lijke sociale, juridische, medische en psychologische begeleiding garandeert.

dit primaire doel werd in de laatste maanden niet altijd bereikt omwille van het plaatsgebrek in het opvang-
netwerk. het is daarom belangrijk om, in het kader van deze evaluatie van de opvangwet, de crisis en haar 
oorzaken goed te begrijpen, om te kunnen uitmaken welke fenomenen in de opvang aan de crisis te wijten 
zijn en welke niet.

4.1 Ontwikkeling van de crisis

de huidige crisis van plaatsgebrek in de asielopvang is eigenlijk lang voor augustus 2008 beginnen ontstaan. 
minder dan een jaar na de inwerkingtreding van de opvangwet, gaf het opvangnetwerk al signalen van ver-
zadiging. omwille van het tekort aan plaatsen had fedasil al in januari 2008 het systeem van opvang in twee 
fasen – hierover later meer - tijdelijk afgeschaft en asielzoekers rechtstreeks aan de individuele structuren 
toegewezen.

In februari 2008 meldde fedasil dat het transitcentrum van sint-pieter-woluwe stilaan vol raakte met gezin-
nen met kinderen in illegaal verblijf voor wie geen plaats kon gevonden worden in het hele netwerk. het 
transitcentrum is normaal gezien bedoeld voor asielzoekers voor wie het te laat is om vanuit de dispatching 
direct naar het toegewezen opvangcentrum te gaan en die daar dan de nacht kunnen doorbrengen of voor 
mensen voor wie tijdelijk geen andere aangepaste plaats is. In  een normale situatie zouden de asielzoekers 
daar maar kort verblijven en aan een echt opvangcentrum worden toegewezen van zodra een aangepaste 
plaats vrijkomt.

sindsdien is de bezetting van het transitcentrum niet meer gedaald en werd het in de laatste maanden van 
2008 ook als noodopvang gebruikt, met mensen die daar ook lange periodes verbleven.

tijdens de zomer werd tijdelijk een opvangcentrum in lombardzijde geopend, kort daarna gesloten omdat 
niet aangepast was voor de opvang van asielzoekers.

sinds augustus begon de crisis grotere proporties aan te nemen en kon fedasil op bepaalde dagen geen 
plaatsen meer aanbieden aan tot 100 asielzoekers per dag.

het werk van fedasil en van de andere opvangpartners focuste zich, in de laatste maanden, bijna volledig op 
het creëren van overcapaciteit en noodopvangplaatsen en op het bedenken van mogelijke oplossingen om 
aan alle asielzoekers weer een volwaardige plaats te kunnen aanbieden. daarmee is het werk rond de uitvoe-
ring van de wet opmerkelijk vertraagd. de overcapaciteit in de centra en de verschillende maatregelen geno-
men om plaatsen vrij te maken hebben het personeel van de opvangstructuren onder zware druk gezet en de 
spanning in de centra is gegroeid, met onvermijdelijke schadelijke effecten op de kwaliteit van de opvang.
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4.2 OOrzaken

er zijn verschillende oorzaken die aan de basis liggen van de opvangcrisis. we schetsen ze hier kort. 

zoals hoger gezegd was een van de belangrijkste nieuwigheden die de opvangwet invoerde, het feit dat 
asielzoekers gedurende de hele asielprocedure in materiële opvangvoorzieningen moeten verblijven. daar-
voor verlieten de asielzoekers van wie de aanvraag ontvankelijk was verklaard (ongeveer 30%) de materiële 
opvang om door te stromen naar de financiële steun bij de ocmw’s.

gelijktijdig met de opvangwet, trad een hervorming van de asielprocedure in voege. deze hervorming zou 
tot een ernstige verkorting van de duur van de asielprocedure leiden, zo werd aangenomen. daarom ging 
men er van uit dat het aantal plaatsen in de materiële opvang niet significant moest uitgebreid worden, ver-
mits asielzoekers korter in die materiële opvang zouden verblijven.

deze premisse is echter om verschillende redenen niet bewaarheid. 

het is in eerste instantie niet helemaal duidelijk of de behandeling van de asielaanvragen sneller is geworden. 
volgens de minister van asiel en migratie zou de gemiddelde behandelingstermijn zich situeren rond de 158 
dagen, vanaf de aanvraag bij dienst vreemdelingenzaken (dvz) en een beslissing van het commissariaat 
generaal voor vluchtelingen en staatlozen (cgvs). In 48,3% van de dossiers neemt het cgvs een beslissing 
binnen 3 maanden. voor 75,6% van de dossiers binnen 6 maanden. de raad voor vreemdelingenbetwistin-
gen zou in de meeste gevallen een beslissing nemen binnen 2 of 3 maanden. over de duur van de procedure 
bij de raad van state zijn geen gegevens beschikbaar. de minister voor asiel en migratie heeft toch ook toe-
gegeven dat er nog altijd een achterstand blijft in de behandeling van de dossiers bij het cgvs. duidelijke 
cijfers rond de behandelingstermijnen zijn nochtans nergens gepubliceerd. er is geen cijfer beschikbaar over 
welk percentage van de procedures langer dan 1 jaar duren. we stellen vast dat er nood is aan een evaluatie 
van de asielprocedure die hier duidelijkheid rond kan brengen.

een tweede reden waarom het verblijf van asielzoekers in de materiële opvang langer duurt dan verwacht, 
is de moeilijke uitstroom van mensen met een verblijfsstatus naar ocmw steun en zelfstandig wonen. asiel-
zoekers die erkend worden als vluchteling of subsidiaire bescherming krijgen, blijven vaak nog 2 maanden of 
langer in de materiële opvang vast zitten. dit probleem zullen we verder in dit tekst apart bespreken.

ten derde blijft de materiële opvang ook nog geconfronteerd met de erfenis van de oude asielprocedure. 
vooral de achterstand bij de raad van state in de oude dossiers, die voor juni 2007 werden ingediend, is 
nog altijd groot. op dit moment wachten 24% van de bewoners van het opvangnetwerk nog steeds op een 
beslissing van de raad van state volgens de oude procedure.

ten vierde speelt de politieke onzekerheid rond de regularisatie ook een belangrijke rol. er zitten in de op-
vang veel mensen die in principe onder de criteria van het regeerakkoord van 18 maart 2008 zouden kunnen 
vallen, families met kinderen in illegaal verblijf of mensen met een procedure voor de raad van state. deze 
mensen wachten duidelijk op de omzendbrief rond regularisatie die reeds in mei 2008 moest komen. onder-
tussen zijn zij natuurlijk niet gestimuleerd om aan vrijwillige terugkeer te denken. 

ten vijfde geven de statistieken van het cgvs en de ervaringen van de opvangpartners aan dat het aantal 
meervoudige asielaanvragen gestegen is in het laatste jaar4. daardoor vertrekken ook minder mensen uit de 
opvang. we zien hier twee mogelijke redenen voor. enerzijds kan dit te maken hebben met de kwaliteit van 
de behandeling van de dossiers in de nieuwe asielprocedure. het kan dus zijn dat de nood aan bescherming 
van de betrokkene tijdens de eerste procedure niet wordt gedetecteerd, waardoor men een nieuwe aan-
vraag gaat indienen. dit punt zou ongetwijfeld deel moeten maken van een evaluatie van de asielprocedure. 
anderzijds is deze trend waarschijnlijk ook gedeeltelijk te wijten aan de onduidelijkheid rond het regularisa-
tiebeleid. mensen die een tweede asielaanvraag indienen proberen daarmee hun legaal verblijf in belgië te 
verlengen in afwachting van de omzendbrief. 

tenslotte moet men ook opmerken dat ook de enkelvoudige asielaanvragen in belgië in 2008 licht zijn geste-
gen: 8.921 in 2008 tegen 8.315 in 2007. 

4  De meervoudige asielaanvragen waren in 2008 de 27% van de aanvragen, dat wil zeggen 3.331 op een totaal van 
12.252. In 2007 waren de meervoudige asielaanvragen 2.800 op een totaal van 11.115.
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4.3 genOmen maatregelen

sinds augustus hebben de minister van maatschappelijke Integratie en fedasil verschillende maatregelen 
genomen om de crisis onder controle te brengen.

genomen maatregelen om plaatsen vrij te maken 

er werden in eerste instantie instructies verstuurd naar de opvangstructuren om mensen met een verblijfs-
statuut (erkende vluchtelingen, subsidiair beschermden, geregulariseerden) uit de opvang te laten vertrekken 
binnen een bepaalde termijn te rekenen vanaf de betekening van de beslissing. deze termijn is 2 maanden 
voor asielzoekers die in de collectieve centra of bij de partners van vwv en cIre verblijven en 45 dagen voor 
de asielzoekers die in de loI’s verblijven.

daarna werd de termijn voor een transfer van een collectief centrum (opvang eerste fase) naar een individuele 
structuur (opvang tweede fase) ingekort van 7 tot 3 dagen. dit om te vermijden dat 2 plaatsen voor een week 
bezet worden gehouden.

tenslotte heeft de minister besloten om een aantal asielzoekers vanuit de materiële opvang naar de finan-
ciële steun van het ocmw over te laten stappen. het gaat om alleenstaande asielzoekers die al 5 jaar in de 
asielprocedure zitten, of families met schoolgaande kinderen die al 4 jaar in de asielprocedure zitten (raad 
van state meegerekend). deze categorieën zouden normaal gezien in aanmerking komen voor regularisatie 
onder de criteria van het regeerakkoord en zullen de opvang in ieder geval moeten verlaten. dit is een een-
malige maatregel geweest. de asielzoekers die voor 21 november 2008 onder de boven vermelde criteria 
vielen, kregen 2 maanden (of 45 dagen) om een woning te vinden en de opvangstructuur te verlaten. In ver-
band met deze maatregel moet opgemerkt worden dat het bijzonder moeilijk is voor deze groep asielzoekers 
om een woning te vinden binnen de korte termijn van 2 maanden. naast de de gebruikelijke moeilijkheden 
waarmee mensen met een verblijfsstatuut kampen (later hierover meer) zijn deze asielzoekers eigenlijk ille-
gaal in het land, omdat het beroep voor de raad van state niet schorsend is. het is dus evident dat het heel 
moeilijk is om als illegale verblijver een legale huurcontract te vinden.

al deze maatregelen hebben gevolgen gehad op het werk in de opvangstructuren: begeleiders moeten extra 
inspanningen doen om het vertrek van de bewoners op zo’n korte tijd te regelen waardoor ze een deel van 
hun andere begeleidingstaken niet meer kunnen opnemen. 

overcapaciteit en noodopvang

bovenop deze maatregelen heeft fedasil overcapaciteit gecreëerd in verschillende centra. er werden extra 
bedden in de kamers, gangen en sportzalen geplaatst en containers gebruikt. er werden op deze manier 
meer dan 500 plaatsen gecreëerd. vele opvangcentra moeten dus meer mensen in dezelfde structuur en met 
hetzelfde personeel opvangen. dit heeft natuurlijk gevolgen voor de kwaliteit van de opvang en de begelei-
ding alsook zijn de spanningen in de overbevolkte centra gestegen.

sinds november werden ook ongeveer 400 plaatsen gecreëerd in noodopvang, dit houdt in dat mensen 
enkel onderdak en eten krijgen, zonder enige vorm van maatschappelijke of juridische begeleiding. mensen 
mogen volgens de wet maximum 10 dagen in de noodopvang verblijven, maar omwille van het plaatsgebrek 
in het netwerk, werd deze termijn snel overschreden en al in december liep de doorstroom naar gewone 
centra heel moeizaam. begin januari 2009 was de noodopvang volledig verzadigd. 

op 6 februari 2009 heeft de ministerraad extra budget toegekend aan de minister van maatschappelijke 
Integratie, om 850 tijdelijke volwaardige opvangplaatsen te creëren. vluchtelingenwerk stelt vast dat deze 
extra plaatsen niet zullen volstaan om de crisis volledig op te lossen. volgens een schatting van fedasil zou-
den ongeveer 1700 extra plaatsen nodig zijn om de overcapaciteit en de noodopvang te kunnen sluiten. 
daarenboven zouden er ook nog een aantal plaatsen moeten bijkomen om voldoende marge te hebben om 
het netwerk te kunnen beheersen.

Het is duidelijk dat de crisis er voor zorgt dat verschillende bepalingen van de opvangwet niet optimaal 
kunnen toegepast worden, zoals de 2 fasen opvang of het toewijzen van de meest adequate opvang-
plaats. anderzijds willen we er sterk voor waarschuwen om alle tekortkomingen in de uitvoering van de 
opvangwet op de crisis te schuiven.
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ten eerste stellen we vast dat bepaalde problemen met betrekking tot de uitvoering van de opvangwet 
dateren van vóór de crisis. het is mogelijk is om die punten  objectief te evalueren op basis van de ervaring 
verzameld door de opvangpartners in de periode van voor augustus 2008.

Bovendien zijn er ook heel wat elementen van de uitvoering van de opvangwet die niet verbonden zijn 
met plaatsgebrek en de gevolgen daarvan, zoals bijvoorbeeld de vele ontbrekende uitvoeringsbeslui-
ten, het recht op werk, de tekortkomingen inzake sancties en klachten, enzovoort.
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5. de duur van de  
materIële steun

5.1 wat vOOrziet de wet?

artikel  6 en 11 voorzien dat elke asielzoeker recht heeft op materiële hulp vanaf de indiening van zijn asiel-
aanvraag en gedurende de hele asielprocedure, beroepsprocedures voor de raad van vreemdelingenbe-
twistingen en voor de raad van state inbegrepen. de opvang wordt toegekend door een opvangstructuur, 
die een collectief centrum of een individuele opvangstructuur kan zijn. de opvangstructuur wordt aan een 
asielzoeker toegewezen door fedasil als verplichte plaats van inschrijving.

materiële steun beperkt de autonomie van de asielzoeker in grotere mate dan financiële steunverlening. 
daarom werd in het oorspronkelijke ontwerp van de opvangwet een maximumtermijn van 1 jaar vastgesteld. 
dit werd uiteindelijk geschrapt aangezien het nieuwe opvangsysteem parallel met de hervormde asielproce-
dure in voege trad, en die zelf als doelstelling had om de behandelingstermijnen van een asielaanvraag te 
beperken tot maximum 1 jaar. 

de opvangwet voorziet dus geen maximumtermijn voor duur van de materiële steun. wel werd de mogelijk-
heid voorzien, indien uit een evaluatie van de nieuwe asielprocedure zou blijken dat de behandelingstermijn 
niet gerespecteerd wordt  om een termijn te bepalen voor de overgang van materiële naar financiële steun.

de koning kan deze  termijn vastleggen in een bij ministerraad overlegd koninklijk besluit.

5.2 in de praktijk

zoals eerder gezegd blijven de gevolgen van de nieuwe asielprocedure onduidelijk. de signalen van het 
terrein en de door de minister van asiel en migratie bevestigde groeiende achterstand bij het cgvs laten 
uitschijnen dat de termijn van de behandelingen weer langer aan het worden zijn. nogmaals stellen wij vast 
dat een evaluatie van de asielprocedure dringend nodig is. 

bovendien is er nog een redelijk grote achterstand bij de raad van state in de behandeling van de oude dos-
siers. dit wil zeggen dat er asielzoekers zijn in het opvangnetwerk die daar reeds jaren verblijven.

we stellen vast dat zo’n lang verblijf in materiële opvang, zelfs in individuele structuren, erge gevolgen kan 
hebben voor een asielzoeker.

de vraag werd gesteld aan de partners van vluchtelingenwerk vlaanderen en cIre en aan een aantal loI’s 
welke effecten een lang verblijf heeft in de materiële opvang. dit zijn allemaal individuele opvangstructuren, 
waar dus, wegens het systeem van opvang in twee fasen, mensen aankomen na minstens 4 maanden in een 
collectieve structuur en waar zij blijven tot aan het einde van hun procedure. bovendien had fedasil voor de 
inwerkingtreding van de opvang in twee fasen eerst de asielzoekers die het langst in collectieve centra ver-
bleven naar de individuele structuren getransfereerd. In dit soort structuren vindt men dus de asielzoekers die 
het langst in de opvang verblijven.
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alle antwoorden die totnogtoe verzameld werden wijzen erop dat een lang verblijf in materiële opvang zwaar 
valt voor asielzoekers. de langetermijngevolgen zijn depressiviteit, agressiviteit en apathie. dit heeft in grote 
mate te maken met onzekerheid en het blijven wachten op een beslissing, vaak van de raad van state, waar-
van men weet dat de kans op een positieve beslissing niet bijzonder groot is.

anderzijds is het ook het systeem zelf van materiële opvang dat op de duur schadelijk is. men verliest zijn 
autonomie. het feit om voor alles afhankelijk te zijn heeft als gevolg dat men dan ook voor alles hulp vraagt. 
ook al garandeert de individuele opvang een grotere vorm van autonomie, ook dit kan niet vergeleken wor-
den met het echte leven: men moet zich geen zorgen maken over de rekeningen en huur, want zij worden 
door de opvangstructuur geregeld. men leert niet hoe  normaal met geld wordt omgegaan, men kan niet 
echt sparen. asielzoekers mogen niet werken. dit weegt vooral zwaar op mannen aangezien zij in vele cultu-
ren de kostwinner zijn en aldus hun rol verliezen.

vluchtelingenwerk vlaanderen is altijd voorstander geweest van een maximum termijn voor de materi-
ële steun. een beperkte tijd in de materiële opvang heeft ook voordelen: men krijgt een intensieve begelei-
ding en heeft de tijd om te leren hoe te functioneren in de nieuwe maatschappij. men heeft ook de kans om 
de taal te leren, wat heel belangrijk is om autonoom te kunnen leven. eén jaar lijkt vwv genoeg om van deze 
positieve aspecten volledig te genieten en om klaar te zijn om autonoom in de maatschappij te stappen. op 
het moment dat een persoon eventueel een verblijfsvergunning krijgt, is dit natuurlijk voordeliger voor de 
maatschappij zelf.

een maximumtermijn van 1 jaar voor de materiële opvang zou ook het huidige probleem van verzadiging van 
het opvangnetwerk kunnen verminderen. In dat geval zou men natuurlijk ook rekening moeten houden met 
het feit dat de last van de asielzoekers die langer dan een jaar in de procedure zijn, naar de ocmw’s zou ver-
schuiven en dus zouden maatregelen moeten uitgedokterd worden om de ocmw’s te kunnen ondersteunen. 
men zou bijvoorbeeld opnieuw met een spreidingsplan kunnen werken en vormen van extra steun geven aan 
de ocmw’s die een groter aantal asielzoekers zouden steunen.

we bevelen aan om een maximumtermijn van één jaar verblijf in de materiële opvang in te voeren in de 
opvangwet. Daardoor zal het opvangsysteem meer beheersbaar worden, het nodige aantal plaatsen 
in materiële opvang beperkt en zullen de schadelijke gevolgen van een langdurig verblijf in materiële 
opvang voor asielzoekers heel sterk verminderen.
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6. opvang In twee fasen

6.1 wat vOOrziet de wet?

volgens artikel 12 kan elke asielzoeker die gedurende 4 maanden in een collectief verblijf zit aanvragen om 
naar een individuele structuur getransfereerd te worden. de asielzoeker heeft echter enkel het recht om een 
transfer aan te vragen, maar er bestaat geen recht om effectief getransfereerd te worden: dat gebeurt binnen 
de grenzen van de beschikbare plaatsen.

dit twee fasen systeem wil vermijden dat asielzoekers te lang in de collectieve centra verblijven. men houdt 
op die manier rekening met de mening van unhcr,  dat een verblijf in een collectief centrum van meer dan 
6 maanden omwille van de menselijke waardigheid en het respect voor het privé-leven afraadt.

voor de inwerkingtreding van het twee fasen model heeft fedasil een waardeschaal opgesteld om te bepa-
len welke opvangstructuur collectief en welke individueel was. deze waardeschaal houdt rekening met de 
graad van autonomie in een bepaalde structuur in functie van  de infrastructuur, de zelfstandigheidsgraad en 
de bewegingsvrijheid. een woning waar enkel één gezin woont, met een eigen badkamer en keuken wordt 
bijvoorbeeld als individuele opvangstructuur beschouwd.

6.2 in de praktijk

omdat het opvangsysteem in 2 fasen afgestemd werd op de nieuwe asielprocedure, is dit nieuwe model 
enkel toegepast op asielzoekers met een asielaanvraag ingediend vanaf 1 juni 2007. de eerste aanvragen 
om een transfer aan te vragen in het kader van het tweede fasen model zijn dus mogelijk geweest vanaf 1 
oktober 2007.

te voorbereiding van de opvang in twee fasen was fedasil al sinds augustus 2006 begonnen om de lang-
verblijvers, die al jaren in collectieve structuren verbleven gradueel over te plaatsen. het ging meestal om 
mensen met een lopende procedure voor de raad van state.

In oktober 2007 werd de dienst dispatching van fedasil – de dienst bevoegd voor de toewijzingen van de 
opvangplaatsen - geconfronteerd met een groot aantal aanvragen van transfers. volgens de gegevens van 
fedasil werden er 2.518 aanvraagdossiers ingediend tussen oktober 2007  en mei 2008. In dezelfde periode 
werden er maar ongeveer 900 transfers uitgevoerd. eind november 2008 bestond er een wachtlijst van 1.303 
dossiers voor een transfer tweede fase.

begin 2008 werd het systeem in twee fasen ook tijdelijk opgeschort. omwille van plaatsgebrek werden een 
aantal nieuwkomers onmiddellijk naar een opvangplaats in tweede fase toegewezen. dit zorgde wel voor 
spanningen in de collectieve centra, waar andere asielzoekers wachtten op een transfer. 

dit gebeurde deze zomer. daarna besloot fedasil om geen nieuwkomers meer naar de individuele structuren 
te sturen en om het twee fase model strenger toe te passen. toch stellen wij vast dat de directe toewijzing 
van nieuwkomers naar de individuele structuren nog sporadisch gebeurt. recent nog bijvoorbeeld, begin 
februari, toen fedasil besliste om de asielzoekers die in de noodopvang verbleven naar de effectieve opvang 
te laten doorstromen.
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om de transfers zo snel mogelijk te laten gebeuren vroeg fedasil aan de opvangpartners om de asielzoekers 
binnen de 3 werkdagen te transfereren in plaats van de gewone 7 dagen. sinds september werd het echter 
moeilijker en moeilijker om asielzoekers te transfereren wegens plaatsgebrek. 

we stellen vast dat het systeem van opvang in twee fasen sinds het begin niet heeft gewerkt zoals het moest. 
het aantal aanvragen is altijd veel groter geweest dan het aantal uitgevoerde transfers en asielzoekers wor-
den zelden al na 4 maanden getransfereerd. 

een probleem dat al sinds het begin duidelijk was, is het gebrek aan individuele opvangplaatsen voor alleen-
staande mannen. het is namelijk moeilijker voor de opvangpartners om individuele woningen en de nodige 
begeleiding voor alleenstaande mannen te regelen dan voor families. het feit dat er in het algemeen veel 
minder individuele beschikbare woningen zijn dan transferaanvragen, maakt het ook natuurlijk moeilijker voor 
fedasil om de aangepaste opvangplaatsen te garanderen.

bovendien, terwijl de plaatsen in collectieve centra redelijk evenwichtig zijn verspreid over vlaanderen en 
wallonië, bevindt zich het grootste deel van plaatsen in loI’s in vlaanderen. dit zorgt natuurlijk ook voor 
moeilijkheden voor de transfers, omdat asielzoekers die bijvoorbeeld naar franstalige scholen gingen, plots 
naar vlaanderen worden getransfereerd en nederlands moeten leren.

tijdens de uitwisselingsdagen over de opvangwet georganiseerd door fedasil in september en oktober 
2008 werden door de opvangpartners nog verschillende knelpunten opgemerkt in het systeem van twee 
fasen zoals het nu toegepast wordt.

zo werd onderlijnd dat asielzoekers die al lang op een wachtlijst staan onmiddellijk een individuele woning 
dienen te aanvaarden op het moment dat die hen aangeboden wordt, ook als deze voor hen niet is aange-
past. het voorbeeld werd gegeven van een vrouw met een gehandicapt kind die uiteindelijk een woning 
aanvaardde die helemaal niet aangepast was aan de situatie van het kind. dat gebeurt enerzijds omdat asiel-
zoekers soms gewoon geen echte informatie over de woning krijgen door dispatching, anderzijds ook omdat 
zij bang zijn dat het anders nog te lang gaat duren voordat zij een nieuw aanbod krijgen, aangezien zij hun 
plaats op de wachtlijst verliezen.

dit kan betekenen dat zij naar de andere kant van het land worden toegewezen. dit kan bijzonder moeilijk zijn 
voor families met schoolgaande kinderen, omdat de kinderen dan van school moeten veranderen.

bovendien gebeurt de transfer  soms op de verkeerde momenten, bijvoorbeeld tijdens de examenperiode 
van de kinderen. 

ook voor de volwassenen is het soms een probleem als zij een woning ver van de eerste verblijfsplaats wor-
den toegewezen: sommige zijn al met taallessen en opleidingen begonnen en moeten daar mee stoppen.

een ander knelpunt met betrekking tot het twee fasen systeem is de communicatie tussen de dienst dispat-
ching en de opvangpartners in de tweede fase: de nodige informatie rond de dossiers is niet altijd volledig 
en soms ontbreekt er belangrijke informatie bijvoorbeeld in verband met de medische situaties van de asiel-
zoekers of over de juiste gezinssamenstelling. 

we stellen vast dat een aantal van deze problemen eerder van intern organisatorische aard zijn, specifiek 
binnen de dienst dispatching van fedasil. de problemen met betrekking tot de werking van de dienst dis-
patching zullen verder in de tekst apart besproken worden.

de partners hebben ook heel praktische problemen om de termijn van 3 dagen voor de transfer te respec-
teren.

de opvangpartners vinden het principe van de opvang in twee fasen goed, maar vragen zich af of het wel 
haalbaar is, aangezien de termijn van 4 maanden zelden correct toegepast is. hoe langer een asielzoeker in 
een collectief centrum verblijft hoe meer autonomie hij enerzijds verliest en anderzijds hoe meer hij verbon-
den raakt met die verblijfplaats door opleidingen, school, netwerk,… waardoor het moeilijker wordt om te 
verhuizen.

we vragen dat het systeem van opvang in twee fasen in staat wordt gesteld om te werken zoals de wet 
voorziet. De transfers moeten na 4 maanden kunnen gebeuren. Daarvoor is het nodig om het aantal 
plaatsen in de individuele materiële opvang fors uit te breiden, zodat die kunnen gebruikt worden als 
tweede fase structuren (loi’s en plaatsen bij ngo’s). Daarbij moet rekening gehouden worden met de 
noden die op het terrein gesignaleerd worden, bijvoorbeeld met het gebrek aan plaatsen voor alleen-
staanden of voor grote gezinnen.
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7. werkIng van de 
dIenst dIspatchIng van 
fedasIl

7.1 wat vOOrziet de wet?

volgens artikel  56§2 (3) is fedasil verantwoordelijk voor de toewijzing, de wijziging en de opheffing van de 
verplichte plaats van inschrijving. de verplichte plaats van inschrijving is de opvangplaats waar de asielzoeker 
materiële steun kan krijgen. een asielzoeker kan natuurlijk beslissen om ergens anders te gaan wonen, maar 
in dat geval zal hij niet van de materiële steun genieten. de verplichte plaats van inschrijving wordt door de 
dienst dispatching aangegeven met een code, de code 207, die naar een bepaalde opvangstructuur ver-
wijst.

bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving ziet fedasil erop toe, zoals voorzien in artikel 11§3 
van de wet, dat deze plaats aangepast is aan de begunstigde van de opvang.

de wijziging van een opvangstructuur kan gebeuren:

indien de beslissing met betrekking tot de asielaanvraag niet genomen is binnen een termijn, vast-•	
gelegd bij een koninklijk besluit vastgelegd na overleg in de ministerraad en na een evaluatie van de 
asielprocedure (artikel 11§1)
in het kader van de opvang in twee fasen (artikel 12)•	
in het kader van medische redenen (artikel 28) •	
als gevolg van een sanctie (artikel 45)•	

de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving kan volgens artikel 13 gebeuren in bijzondere omstan-
digheden en volgens een procedure die een koninklijk besluit zal bepalen. dit kb werd nog niet gepubli-
ceerd, maar in afwachting daarvan heeft fedasil instructies aan de partners gestuurd.

artikel 14 bepaalt ook dat fedasil, bij de toewijzing van de verplichte plaats van inschrijving, een informatie-
brochure aan de asielzoeker aanbiedt. deze moet in de mate van het mogelijke opgesteld zijn in een taal die 
de asielzoeker kan begrijpen.

7.2 in de praktijk

de toewijzing, de wijziging en de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving wordt uitgevoerd door 
de dienst dispatching van fedasil.
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elke dag, ’s morgens, communiceren alle opvangpartners de beschikbare plaatsen in hun structuren aan 
dispatching. dispatching doet daarna een matching tussen de asielzoekers die zich op die dag aangemeld 
hebben en de beschikbare plaatsen en wijst de asielzoekers toe aan de verschillende opvangstructuren.

dispatching is ook verantwoordelijk voor de toewijzingen voor de opvangplaatsen in tweede fase.

eerste toewijzing

door de verzadiging van het opvangnetwerk werd het in de  loop van 2008 steeds  moeilijker voor dispat-
ching om aan iedereen een opvangplaats aan te bieden en nog moeilijker om de aangepastheid van de 
opvangplaatsen te garanderen.

we hebben op dit moment geen zicht op de samenwerking tussen de collectieve centra en dispatching en 
ook geen gegevens beschikbaar over in hoeverre dispatching erin slaagt om een aangepaste opvangplaats 
in eerste fase opvang toe te wijzen. het zou nodig zijn om een onderzoek hierover te voeren.

er moet toch opgemerkt worden dat de opvangpartners van de collectieve centra een vertegenwoordiger bij 
dispatching hebben, wat de communicatie natuurlijk vergemakkelijkt. 

toewijzing tweede fase

In het kader van het opvangproject van vwv werd een monitoring gevoerd van de relaties met dispatching 
en de problemen daarmee vanaf het begin van de uitvoering van het opvangsysteem in twee fasen.

hieruit blijkt in eerste instantie een gebrek aan personeel dat bij dispatching de transfers opvolgt. er zijn bij 
dispatching maar twee personen die de transfers behandelen, één voor de nederlandstalige en één voor 
de franstalige dossiers. dat heeft in de loop van het jaar als gevolg gehad dat als een van beide ziek of met 
verlof was, de andere met alle dossiers geconfronteerd werd, wat natuurlijk het werk heeft vertraagd.

een ander probleem dat ook werd aangekaart tijdens de uitwisselingsdagen, is de communicatie van be-
langrijke informatie over de dossiers tussen dispatching en de tweede fase opvangpartners. het gaat voor-
namelijk om verkeerde informatie in verband met de gezinssamenstelling of de medische situatie van de 
asielzoekers, waardoor de toegewezen woning niet aangepast blijkt. 

ook informatie rond de stand van zaken van de asielprocedure wordt in verschillende dossiers verkeerd of 
niet volledig gecommuniceerd. de partners van de individuele structuren hebben geen toegang tot het 
wachtregister, waar de stand van de procedure van een bepaalde asielzoeker kan geconsulteerd worden. het 
is de dispatching die verantwoordelijk is om de uittreksels van het wachtregister aan de partners te bezorgen. 
wegens onbereikbaarheid van dispatching of technische problemen heeft dit regelmatig voor problemen 
gezorgd. 

opheffing van de code 207

de opheffing van de code 207 gebeurt in een aantal beperkte situaties, wanneer  bijvoorbeeld een asielzoe-
ker een familielid heeft met een gunstiger statuut waardoor hij kan genieten van de financiële steun van de 
ocmw, of een asielzoeker die ernstig ziek is en voortdurend in een ziekenhuis moet blijven, of wanneer de 
asielzoeker met een persoon trouwt die een verblijfsstatuut heeft en recht heeft op financiële steun van het 
ocmw. deze gevallen komen niet zo vaak voor, maar men heeft gemerkt dat in deze gevallen het redelijk 
lang duurt voordat dispatching effectief de code opheft.

de code 207 kan in principe ook opgeheven worden in de situatie van verzadiging van het netwerk. de 
eenmalige opheffing van de code 207 van eind november 2008 (asielzoekers op dat moment langer dan 4 
of 5 jaar in procedure) gebeurde echter niet op basis van artikel 13, maar op basis van artikel 66 van de op-
vangwet, omdat de betrokken asielzoekers hun aanvraag hadden ingediend vóór de inwerkingtreding van de 
opvangwet en de nieuwe asielprocedure.

enkele verbeteringen

vóór augustus 2008 gebeurde het aanbod van vrije plaatsen aan dispatching via fax. dispatching moest alle 
plaatsen manueel samenvoegen om de matching te maken. dit zorgde voor veel werk en zeker ook voor een 
aantal van bovenvermelde problemen.
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sinds augustus 2008 gebeurt het aanbod per e-mail op een exel modelformulier van fedasil. op deze manier 
heeft dispatching een beter overzicht van het volledige netwerk.

sinds september 2008 heeft fedasil ook een extranet opgestart en aan alle partners gevraagd om hun plaat-
sen te beschrijven. op deze manier zou dispatching vooraf beter kunnen weten of een plaats aangepast is 
voor een bepaalde persoon.

sindsdien lijken er minder fouten voor te vallen binnen het netwerk van vwv, maar dit komt mogelijks ook 
door het feit dat er door de crisis weinig plaatsen vrij zijn en er minder transfers gebeuren. de contacten met 
dispatching gebeuren dan ook vaker rechtstreeks waardoor het gemakkelijker is om mondeling de kenmer-
ken van de woningen aan dispatching door te geven. door de crisis wordt er ook blijkbaar niet meer gewerkt, 
binnen dispatching, aan het verbeteren en invullen van het extranet.

de werking van dispatching zal dus opnieuw geëvalueerd moeten worden als de crisis opgelost is.

wat de communicatie betreft in verband met de verschillende dossiers, werkt fedasil aan een computer 
programma, adabase, dat werkt zoals een extranet en waarin de verschillende opvangstructuren de dossiers 
van hun bewoners kunnen invullen. de dossiers zijn enkel toegankelijk met login en paswoord en een op-
vangstructuur kan zelf beslissen wie van het personeel daar toegang toe kan hebben. men heeft enkel toe-
gang tot de dossiers van de bewoners die in de eigen structuur verblijven. dit systeem werd door het rode 
kruis ontwikkeld en wordt voor hun structuren al gebruikt. als het systeem in het hele netwerk zou worden 
toegepast, zou het mogelijk zijn voor de partner in tweede fase om over het volledige dossier te beschikken 
op het moment van de transfer.

dit vraagt natuurlijk om extra middelen en het is nog niet duidelijk wanneer dit systeem operationeel zou 
zijn.

er moet ook opgemerkt worden dat het noodzakelijk is dat als men informatie over het dossier van de asiel-
zoekers communiceert, een deontologische code voor de maatschappelijke begeleiders wordt uitgewerkt 
en duidelijke regels rond het beroepsgeheim dienen vastgesteld worden. deze twee thema’s moeten het 
ontwerp zijn van een ministerieel besluit en van specifieke instructies, die nog niet bestaan.

we stellen vast dat de Dienst Dispatching efficiënter, transparanter en meer gestructureerd moet wer-
ken.

De Dienst Dispatching moet in staat zijn om zijn werk te kunnen uitvoeren. er moet meer personeel ko-
men en er moeten meer middelen ter beschikking van Dispatching staan om altijd een volledig overzicht 
te hebben over het opvangnetwerk. De eerste stapjes in deze richting, zoals het extranet en de ada-
base, gaan in de juiste richting. Het is belangrijk dat deze initiatieven niet verdwijnen naar aanleiding 
van de crisis. een efficiëntere Dispatching zou ongetwijfeld positieve effecten hebben om de crisis op 
te lossen en om nieuwe crisissen te vermijden.

Informatie

het verdelen van de infobrochure aan de nieuwe asielzoekers is ook een taak van dispatching.

vanuit wat hierover tijdens de uitwisselingsdagen werd gezegd, kan men afleiden dat niet alle asielzoekers 
systematisch de brochure krijgen. bovendien ontbreken vertalingen in talen zoals bijvoorbeeld dari of duits, 
die door veel asielzoekers gesproken worden.

er werd ook opgemerkt dat de infobrochure meer gericht is op collectieve structuren dan op individuele 
structuren. 

tijdens de uitwisselingsdag werd zelfs het nut van de infobrochure in vraag gesteld: het is niet duidelijk of 
de asielzoeker ze leest en dit wordt ook niet gevraagd in de centra, die normaal gezien hun info-intakes or-
ganiseren.

de beperkte informatie verstrekt door dispatching werd van 2006 tot 2008 aangevuld met een infopunt 
georganiseerd in de nieuwe wereld, een lokaal vlakbij dienst vreemdelingenzaken, waar asielzoekers over 
de middag van de dag van hun asielaanvraag een lichte maaltijd en informatie kregen. de vzw’s rIso (sa-
menlevingsopbouw) en link brussel (integratiecentrum) organiseerden dit. dit infopunt ligt voorlopig stil 
door de verhuis van dienst vreemdelingenzaken. een nieuw infopunt op een nieuwe locatie behoort tot de 
mogelijkheden.
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Het is belangrijk dat alle asielzoekers de nodige informatie ontvangen. De infobrochure moet dus sys-
tematisch uitgedeeld worden en vertaald worden in de nodige talen.

we vinden dat een infopunt dichtbij Dvz en Dispatching een belangrijke rol kan spelen in het informe-
ren van asielzoekers en we vragen dat dit zo snel mogelijk kan gerealiseerd worden. op een crisismo-
ment zoals vandaag zou zo’n infopunt ook heel belangrijk zijn voor de mensen die in noodopvangstructuren 
verblijven en dus niet de nodige begeleiding krijgen.
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8. IndIvIduele evaluatIe

8.1 wat vOOrziet de wet?

volgens artikel 22 van de opvangwet moet de situatie van de begunstigde van de opvang geëvalueerd 
worden binnen de dertig dagen na de toewijzing aan de opvangstructuur. deze individuele evaluatie dient 
om uit te maken of de opvangstructuur aangepast is aan de specifieke noden van de asielzoeker en om niet 
onmiddellijk zichtbare tekenen van kwetsbaarheid op te sporen, bijvoorbeeld in het geval van slachtoffers van 
foltering of andere vormen van ernstig geweld.

hetzelfde artikel bepaalt dat dit soort evaluatie van de individuele situatie van de begunstigde van de opvang 
gedurende het hele verblijf in de opvang moet voortgezet worden.

specifieke regels rond de individuele evaluatie werden vastgelegd in een koninklijk besluit. dit bepaalt dat 
de maatschappelijke begeleider de evaluatie uitvoert en dat hij/zij daarvan een verslag maakt. binnen 30 
dagen na aankomst van de asielzoeker moet tenminste een gesprek plaatsvinden. de maatschappelijk bege-
leider kan het advies vragen van andere personen en diensten, waar hij het nodig vindt, bijvoorbeeld artsen 
of psychologen.

het verslag van de individuele evaluatie moet gevalideerd worden door de verantwoordelijke van de sociale 
dienst binnen de opvangstructuur. het verslag moet aangevuld worden gedurende de permanente evaluatie, 
die tenminste om de 6 maanden plaatsvindt.

het verslagformulier moet per ministerieel besluit vastgelegd worden. In afwachting van dit besluit heeft 
fedasil een typeformulier opgesteld en naar de partners verstuurd.

de individuele evaluatie wordt dan in het sociaal dossier gevoegd, dat volgens artikel 32 van de wet voor elke 
begunstigde van de opvang wordt opgesteld.

8.2 in de praktijk

de individuele evaluatie is een van de grote nieuwigheden van de opvangwet, ook al bestonden er in de 
praktijk in zekere zin soortgelijke evaluaties in verschillende vormen voor de verschillende opvangstructuren. 
de bedoeling van de opvangwet is om aan de bestaande praktijken een duidelijk wettelijk kader te geven en 
de verschillende praktijken te uniformiseren.

tijdens de uitwisselingsdagen, in de specifieke gesprekken die plaatsvonden met de partners van vluchtelin-
genwerk en in de verzamelde antwoorden van de loI’s stellen de opvangpartners het belang van de evalu-
atie absoluut niet in vraag. 

waar wel vragen worden bij gesteld, is het nut van de formalisering, uniformisering en het valideren van zo’n 
evaluatie. dit brengt volgens de partners extra werk met zich mee en voegt geen extra informatie toe aan 
de systemen die vroeger werden gebruikt. sommigen vinden dat het formulier zelf te beperkt is omdat het 
enkel over problemen gaat en dus geen volledige evaluatie van de situatie van de persoon biedt. bovendien 
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wordt in het formulier geen rekening gehouden met de verschillende soorten opvangstructuren (collectieve 
en individuele) die een verschillende manier van werken hebben en dus ook een verschillend systeem van 
begeleiding.

er blijkt uit de antwoorden een zekere verwarring rond de modaliteit waarmee de evaluatie wordt uitgevoerd. 
In een aantal situaties wordt het formulier samen ingevuld met de asielzoeker. er ontstaan dan situaties waar 
de asielzoeker gefrustreerd is omdat zijn kritieken nergens kunnen neergeschreven worden. men vraagt zich 
ook af of een verslag moet gemaakt worden voor elk lid van een gezin of voor de hele familie samen.

er zijn ook nog vragen rond het beroepsgeheim en bij wie dit verslag kan lezen.

een ander probleem dat wordt vermeld is dat indien er bepaalde specifieke noden worden gedetecteerd, 
het vaak onmogelijk is om daaraan de nodige gevolgen te geven. het kan bijvoorbeeld gebeuren dat na een 
eerste periode in de opvangstructuur, de woning of de opvangplaats niet aangepast blijkt, omdat de persoon 
ziek wordt, of omdat de persoon een handicap heeft. als er dan een aanvraag wordt gedaan voor een transfer 
kan dit vaak lang duren of niet doorgaan, zeker in de huidige situatie van verzadiging van het netwerk. men 
vindt ook dat de werking van de dienst dispatching van fedasil hierrond zeer ontransparant is.

ook in het geval dat de persoon psychologische hulp nodig heeft, is het niet altijd mogelijk om die aan te 
bieden, wegens het gebrek aan aangepaste structuren. voor de bestaande instellingen zijn er namelijk altijd 
lange wachtlijsten, ook voor belgen.

moeilijkheden ontstaan ook in verband met de medische noden van de asielzoeker. In de centra zijn er 
normaal multidisciplinaire vergaderingen met de verschillende begeleiders. dit is niet mogelijk voor de in-
dividuele structuren die geen medische dienst hebben, maar met particulieren werken. voor de individuele 
structuren is het dus moeilijker om de artsen bij de individuele evaluatie te betrekken. bovendien merken de 
opvangpartners ook dat als er medische opmerkingen in het evaluatieverslag worden opgenomen, ze door 
iedereen die toegang heeft tot het sociaal dossier kunnen gelezen worden. dit is in tegenstrijd met het be-
roepsgeheim met betrekking tot de medische aspecten.

In het algemeen zeggen alle opvangpartners dat zij wel de individuele evaluatie uitvoeren, maar we stellen 
vast dat de doelstelling van uniformiteit niet bereikt is.  het nut en de rol van de formalisering van de evalu-
atie worden in vraag gesteld, ook omdat er vaak geen gevolgen aan de evaluatie kunnen gegeven worden.

er zijn ook verschillende partners die vinden dat een goed sociaal dossier al een evaluatie inhoudt van de 
noden van de asielzoeker. het is dus ook nodig om precies te bepalen wat er in een sociaal dossier moet 
komen, wat niet gespecifieerd is in de wet.

we stellen vast dat er meer duidelijkheid moet komen rond wat er praktisch gezien wordt onder het 
begrip “individuele evaluatie”. Het is vooral belangrijk dat dit een nuttig instrument is en niet als over-
bodige formaliteit wordt ervaren. Het is dus noodzakelijk dat er hierover meer overleg met de opvang-
partners komt.

we vinden het bijzonder belangrijk dat de termijn van één maand voor een eerste individuele evaluatie 
wordt gerespecteerd. Daarmee kunnen de noden gedetecteerd worden en kan een asielzoeker eventu-
eel naar een individuele structuur getransfereerd worden vóór de 4 maanden voorzien door het systeem 
van opvang in twee fasen.

De discussie rond de individuele evaluatie moet ook gekoppeld worden aan het werk rond de inhoud 
van het sociale dossier, de deontologische code en het beroepsgeheim. al deze elementen spelen een 
belangrijke rol in de transfer van informatie tussen de partners.

er moet ook gewerkt worden aan de gevolgen van de individuele evaluatie. Dit wil zeggen dat er nood 
is aan werk rond de andere thema’s die ingeschreven zijn in de opvangwet, zoals medische en psycho-
logische hulp.
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9. eInde van de  
materIële steun na  
toekennIng van een  
verblIjfsstatuut

9.1 wat vOOrziet de wet?

zoals voorzien in artikel 8§1 van de opvangwet eindigt de materiële opvang op het moment dat de asielzoe-
ker erkend wordt als vluchteling of subsidiaire bescherming toegekend wordt. als de asielprocedure met een 
verblijfsstatuut eindigt, heeft de asielzoeker recht op financiële steun van het ocmw. een positieve beslissing 
op een aanvraag van regularisatie beëindigt ook de materiële steun en geeft recht op financiële steun in de 
mate dat de geregulariseerde behoeftig is.

op het moment dat aan een asielzoeker een verblijfsstatuut wordt toegekend, moet hij/zij de materiële op-
vang verlaten. volgens artikel 43 van de opvangwet moet gedurende deze overgang de continuïteit van de 
opvang gewaarborgd worden, met andere woorden, het is in principe niet mogelijk dat een erkende vluch-
teling, die behoeftig is, op straat belandt. volgens de wet zouden de regels van samenwerking tussen de 
opvangstructuur en het ocmw gedurende de overgang vastgelegd moeten worden in een koninklijk besluit. 
dit kb werd nog niet gepubliceerd, maar omwille van het plaatsgebrek werden instructies van fedasil aan de 
opvangpartners gestuurd. de instructies bepalen dat mensen met een verblijfsstatuut maximum 2 maanden 
de tijd hebben (45 dagen voor de loI’s) om de opvang te verlaten.

9.2 in de praktijk

na de inwerkingtreding van de opvangwet bleek snel dat de uitstroom van mensen met een verblijfsstatuut 
problematisch verliep. 

volgens een studie van fedasil, gebaseerd op de situatie in de collectieve centra, duurt het gemiddeld 59 da-
gen voordat erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in staat zijn om de opvangstructuur te verlaten 
en zelfstandig te gaan wonen. volgens dezelfde studie blijkt dat deze periode voor geregulariseerden nog 
langer is, gemiddeld 179 dagen. dit heeft natuurlijk gevolgen voor het opvangnetwerk, omdat de plaatsen 
die normaal gezien vrij zouden moeten komen, langer bezet blijven door mensen die eigenlijk al recht heb-
ben op financiële steun en aldus niet gebruikt kunnen worden voor de nieuwkomers die enkel recht hebben 
op materiële steun. 
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zoektocht naar een (betaalbare) woning

de belangrijkste oorzaak van de trage uitstroom, zoals vastgesteld in de studie van fedasil, tijdens de uitwis-
selingsdagen en door de bevraging van de partners van vwv en een aantal loI’s, is de moeilijkheid om een 
betaalbare woning te vinden.

dit heeft enerzijds te maken met de moeilijke situatie op de huisvestingsmarkt, die al moeilijk is voor belgen, 
en anderzijds met de specifieke situatie van vluchtelingen. eigenaars willen vaak geen appartement verhuren 
aan vreemdelingen die van ocmw steun leven. voor de meeste vluchtelingen is het eigenlijk onmogelijk om, 
net na erkenning,  andere inkomsten dan ocmw steun te hebben omdat zij niet mogen werken tijdens de 
asielprocedure.

er zijn bovendien extra moeilijkheden voor alleenstaanden en voor grote gezinnen: studio’s zijn te duur voor 
ocmw cliënten en grote appartementen met veel slaapkamers zijn moeilijker te vinden en ook te duur. 
Indien dan toch een eigenaar gevonden wordt die bereid is om aan een groot gezin te verhuren, maakt de 
wijkagent regelmatig de vaststelling dat er te veel mensen op een te kleine ruimte wonen. hierdoor wordt 
dan geweigerd om de mensen in de gemeente in te schrijven en moet het gezin de woning verlaten.

huurwaarborg en bevoegd ocmw

de gebrekkige samenwerking tussen de opvangstructuren en de ocmw’s is de tweede oorzaak voor vertra-
ging van de uitstroom. enerzijds komt dit door een onvoldoende afstemming tussen de opvangwet en de 
wetten die de werking van de ocmw’s regelen. anderzijds zijn er ocmw’s die zoveel mogelijk proberen om 
hun verantwoordelijkheid voor de huurwaarborg en andere vormen van steun te vermijden. er ontstaan dus 
conflicten tussen ocmw’s. sinds januari 2009 is de bepaling betreffende de huurwaarborg bij wet veranderd. 
het is nu duidelijk dat het bevoegde ocmw dat instaat voor de huurwaarborg het ocmw is waar de woning 
zich bevindt en niet langer het ocmw van de huidige verblijfplaats van de vluchteling. 

de bedoeling was om de druk van de ocmw’s gelegen in  de gemeentes waar de grote opvangstructuren 
liggen, weg te halen.

de opvangpartners wijzen erop dat deze verandering niet noodzakelijk genoeg zal zijn om de problemen 
met de huurwaarborg op te lossen. men kan niet weten welk ocmw bevoegd is als de persoon nog geen 
huurcontract heeft ondertekend. men moet dus eerst een huurcontract tekenen en daarna steun aan het 
ocmw vragen. dit kan nog wat tijd in beslag nemen en de betrokkene loopt dan het risico om de gevonden 
huisvesting te verliezen. voor de loI’s, die tot nu toe veel minder problemen hadden omdat zij zelf afhankelijk 
zijn van het ocmw, zal de situatie nu wat moeilijker worden als de betrokkene naar een andere gemeente 
zal verhuizen. contact zal dus met het nieuwe ocmw genomen moeten worden, dat de persoon niet direct 
kent en dit kan voor vertraging zorgen.

een ander mogelijk gevolg van de wijziging van de wet zou kunnen zijn dat bepaalde gemeentes, met name 
de grotere steden, meer aanvragen tot het verstrekken van een huurwaarborg zullen krijgen. 

De wijziging van de wet zal dus aan de ene kant de bevoegdheid van het oCMw verduidelijken, ander-
zijds zal een monitoring van de effecten nodig zijn om te zien hoe de opvangwet en de oCMw wet nog 
beter op mekaar kunnen afgestemd worden.

we stellen voor dat de piste van het oprichten van een (federaal) huurwaarborgfonds grondig verder 
wordt uitgewerkt.

aflevering van het bewijs van Inschrijving in het vreemdelingenregister (bIvr)

de vertraging van de aflevering van een bewijs van Inschrijving in het vreemdelingen register (bIvr) is een 
derde oorzaak voor de vertraging in de uitstroom van erkende vluchtelingen uit de opvang.

volgens de studie van fedasil wacht men gemiddeld 50 dagen na de beslissing om de bIvr te verstrekken 
en we stellen vast dat het in de grote steden nog langer kan duren. dit is een probleem in de mate waarin 
de ocmw’s van de betrokkene een bIvr eisen om hun bevoegdheid te bepalen. volgens de minister van 
maatschappelijke Integratie werd het al verschillende keren duidelijk gemaakt aan de ocmw’s dat het recht 
op financiële steun begint op de dag van erkenning van het statuut en niet van de aflevering van de bIvr. dit 
blijkt dus nog steeds niet duidelijk te zijn of niet zo te worden toegepast door een deel van de ocmw’s.
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10. het systeem van 
sanctIes, klachten en 
beroepen

een ander nieuw element van de opvangwet is het creëren van een uniform systeem van sancties, klachten 
en beroepen voor alle opvangstructuren. na meer dan een jaar hebben we geprobeerd om te zien of dit 
systeem bekend is en gebruikt wordt door de verschillende opvangplaatsen.

10.1 sancties

wat voorziet de wet?

het sanctieregime wordt in de opvangwet uitgewerkt in artikel 45. er zijn 6 mogelijke sancties die kunnen ge-
nomen worden ten aanzien van een begunstigde van de opvang bij inbreuk op het huishoudelijk reglement. 
de 6 sancties worden opgesomd van licht – sanctie 1, de formele verwittiging met vermelding in het sociaal 
dossier – tot zwaar – sanctie 6, de transfer, zonder uitstel, naar een andere opvangstructuur.

tussen die twee extremen zitten er nog 

sanctie 2, de tijdelijke uitsluiting van deelname aan door de opvangstructuur georganiseerde activitei-•	
ten
sanctie 3, de tijdelijke uitsluiting van de mogelijkheid tot het verrichten van vergoede gemeenschap-•	
diensten
sanctie 4, de beperking van de toegang tot sommige diensten•	
sanctie 5, de verplichting om taken van algemeen nut te verrichten.•	

elke sanctie moet schriftelijk genomen worden en moet gemotiveerd zijn. bij de keuze van de sanctie moet 
het proportionaliteitsbeginsel worden gerespecteerd.

artikel 5 bepaalt dat het recht op opvang, onverminderd wat voorzien wordt rond sancties, in geen geval mag 
opgeheven worden. artikel 45 specifieert verder dat de inhouding van het leefgeld - in tegenstelling tot voor 
de invoering van de opvangwet - niet langer mag worden toegepast, evenmin als de tijdelijke uitsluiting uit 
de opvang. een sanctie mag ook nooit een verminderde toegang tot medische zorgen inhouden.

volgens de wet zou een koninklijk besluit bepalen wat de te volgen procedure is om een sanctie te geven. 
dit kb werd nog niet gepubliceerd.

In de praktijk

In de praktijk is er een groot verschil tussen het gebruik van sancties in collectieve en in individuele op-
vangstructuren en ook tussen de collectieve structuren van de verschillende opvangoperatoren.
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in de collectieve centra

In een eerste evaluatierapport van fedasil van juli 2008 bleek dat de meerderheid van de zwaarste sancties, 
sancties 4, 5 en 6, werd genomen in federale opvangcentra. het rapport is gebaseerd op cijfers van de peri-
ode tussen 7 mei 2007 en 31 maart 2008. In het geval van sanctie 5, verplichting om taken van algemeen nut 
te verrichten, zijn zelfs 80% van de sancties in de federale centra genomen, met name 499 sancties op een 
totaal van 524 in de collectieve centra.

het rapport gaat niet diep in op de  analyse van de redenen voor zo’n verschil, maar stelt een aantal factoren 
voor die een impact zouden kunnen hebben, zoals het feit dat federale centra een hogere capaciteit heb-
ben dan de centra van rode kruis en croix rouge. een andere factor is de verzadiging van het netwerk en 
de tijdelijke schorsing van de opvang in twee fasen die tot meer spanningen en onrust tussen de bewoners 
zouden hebben geleid.

in de individuele opvangstructuren

voor wat betreft het gebruik van sancties in de individuele structuren zijn er twee vaststellingen: de meeste 
sancties voorzien in de opvangwet kunnen niet toegepast worden in individuele structuren en het gebruik 
van sancties is in ieder geval veel beperkter dan in de centra.

van de 6 sancties voorzien in de opvangwet zijn er maar 2 die in individuele structuren kunnen gebruikt wor-
den: de formele verwittiging en de transfer. Individuele structuren organiseren namelijk geen activiteiten en 
er zijn geen gemeenschapdiensten te verrichten. men zou kunnen denken dat het verrichten van diensten van 
algemeen nut ook een mogelijke sanctie voor de individuele structuren kan zijn. In de praktijk is dit ook niet zo 
evident: in een centrum kan men verplicht worden om een muur te schilderen of om het gras te maaien van 
het gemeenschappelijk voetbalveld. als men in een individuele woning verblijft, is het veel minder mogelijk 
om dit soort sancties te geven.

omdat het toch soms nodig is om een sanctie te geven die sterker is dan een formele verwittiging maar toch 
niet zo extreem als een transfer, gebruiken sommige individuele structuren in de praktijk toch bepaalde vor-
men van financiële sancties. dit blijkt zowel uit wat gezegd werd tijdens de uitwisselingsdagen, als uit onze 
eigen bevraging.

zoals eerder gezegd, verbiedt de wet om het leefgeld in te houden. wat sommige opvangpartners doen leidt 
nooit tot een volledige inhouding van het leefgeld, maar tot een deel daarvan.

er wordt soms gewerkt met een soort waarborgsysteem: ze houden dus elke week/maand een stuk van het 
voorziene bedrag in en als er bvb schade in de woning aangebracht wordt, dan wordt dit met de “waarborg” 
betaald. als de waarborg niet nodig is, wordt die aan de asielzoeker teruggegeven wanneer hij vertrekt.

bij sommige loI’s wordt, indien er nood is aan een sanctie, het minimum maandelijks bedrag gegeven in 
plaats van het maximum – het bedrag dat niet aan de asielzoeker wordt gegeven, wordt dan door het loI ge-
bruikt voor andere uitgaven met betrekking tot de opvang van asielzoekers. het gaat over een klein verschil, 
maar het wordt wel psychologisch gevoeld door de asielzoeker.

los van het feit of de sancties van de wet niet kunnen toegepast worden, blijkt er uit de bevraging van de 
partners van vwv en de loI’s en van de uitwisselingsdagen, dat sancties in het algemeen minder nodig zijn 
in de individuele structuren. dat komt door de structuur zelf: men is meer autonoom en niet gedwongen om 
met vele anderen gemeenschappelijke ruimtes, of zelfs de slaapkamer, te delen.

In meeste gevallen, als er problemen of conflicten zijn, worden zij informeel opgelost, door gesprekken. ca-
ritas, een van de partners van vwv-cIre, heeft ook een speciale functie gecreëerd van conflictbemiddelaar. 
het gaat om een andere persoon dan de maatschappelijke begeleider die de asielzoekers normaal volgt, 
een externe. zijn rol is om te bemiddelen tussen de twee partijen in het conflict, de asielzoeker en de buren, 
of andere asielzoekers, of de maatschappelijke assistent, om een oplossing te vinden die voor alle partijen 
aanvaardbaar is.

de partners van vwv leggen de nadruk op de nood aan preventie. om bijvoorbeeld de nood te onderstrepen 
om de woning goed te onderhouden, wordt er bij caritas een foto getoond van de woning hoe die was toen 
de vorige bewoners vertrokken en dus vóór de werken om alles terug in goede staat te brengen. daarmee 
probeert men uit te leggen dat de woning een tijdelijke verblijfsplaats is en door andere asielzoekers zal ge-
bruikt worden die ook graag een woning in goede staat aantreffen.
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andere partners, in kleinere dorpen, werken ook samen met de wijkagent, om aan de asielzoekers de regels 
van de samenleving uit te leggen.

we bevelen aan om een grondige analyse te doen van de redenen die in de grote centra tot een sanctie 
leiden en om daar ook meer aan preventie te werken. een analyse van de gevolgen van sancties is ook 
nodig om te begrijpen of het sanctiesysteem erin slaagt om het gedrag van de betrokken asielzoekers 
effectief te veranderen.

het feit dat er in de individuele structuren minder nood aan sanctie is, is waarschijnlijk een bewijs van het 
belang van de autonomie van de asielzoekers en dus van het belang van een systeem van opvang in twee 
fasen dat effectief werkt.

we stellen ook nog vast dat het belangrijk is om een systeem van sancties te hebben dat aangepast is 
aan de individuele structuren. ook al verdedigen wij het principe van de opvangwet dat de uitvoering 
van een sanctie in geen geval mag leiden tot de volledige opheffing van de materiële hulp, vinden wij 
dat de praktijken op het terrein niet mogen genegeerd worden. Het is dus wenselijk, om misbruiken 
te vermijden en om uniforme praktijken te hebben, dat een wettelijk kader ontwikkelt met sancties en 
procedures die gebruikt kunnen worden in de kleinschalige opvang.

10.2 klachten

wat voorziet de wet?

artikel  46 van de opvangwet voorziet de mogelijkheid, voor de begunstigde van de opvang, om een klacht 
in te dienen met betrekking tot de levensomstandigheden in de opvangstructuur of de toepassing van het  
huishoudelijk reglement.

de klacht wordt in eerste instantie gericht tot de directeur of de verantwoordelijke van de opvangstructuur 
die een antwoord moet geven binnen de 7 dagen. als dit niet gebeurt, kan de asielzoeker schriftelijk de 
klacht voorleggen aan de directeur-generaal van fedasil of aan de door de partner aangewezen en door 
fedasil erkende persoon. die moet binnen 30 dagen een antwoord op deze klachten geven.

een koninklijk besluit zou de procedureregels bepalen, die van toepassing zijn op de behandeling van de 
klachten. dit kb werd nog niet gepubliceerd.

de memorie van toelichting van de wet vermeldt dat de behandeling van een klacht met zo weinig mogelijk 
formalisme dient te gebeuren om zo de toegankelijkheid te vergemakkelijken.

In de praktijk

uit het eerste rapport van fedasil blijkt dat slechts 57 klachten werden ingediend in de periode tussen 7 mei 
2007 en 31 maart 2008. het grootste deel daarvan, 49 klachten, werd ingediend in federale centra. de meest 
voorkomende reden voor een klacht is de onaangepastheid van de kamer, op de tweede plaats komen klach-
ten in verband met de kamercontrole en op de derde plaats klachten omdat de bewoner het oneens is met 
de genomen sancties.

uit de bevraging van de partners van vwv en de loI’s blijkt dat het klachtensysteem niet echt gebruikt wordt. 
maatschappelijke begeleiders vragen zich soms af wat een klacht met betrekking tot de levensomstandighe-
den kan zijn. er is ook wat verwarring rond de procedure en het registreren van de klachten, die nog moet 
vastgelegd worden in een kb. de bewoners worden normaal gezien op de hoogte gebracht van de mogelijk-
heid om een klacht in te dienen via het huishoudelijk reglement, maar het is niet duidelijk in hoeverre zij deze 
mogelijkheid begrijpen. In de meeste gevallen worden klachten informeel behandeld door de maatschap-
pelijke assistent die een oplossing zoekt.

tussen de partners van vwv zijn er ook caw’s (centra van algemene welzijn) die al een bestaand systeem 
voor de klachten hebben. zij vinden het niet wenselijk om met twee systemen te werken en zij stellen voor 
dat de procedure voor de klachten die in het kb zal vastgesteld worden, overeen zou moeten komen met 
hun bestaand systeem.
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loI’s en de partners van vwv stellen vast dat er in ieder geval bijna geen echte klachten zijn, maar zij vinden 
het belangrijk dat een klachtenprocedure bestaat en bekend is bij de bewoners.

we stellen vast dat een werkend klachtensysteem noodzakelijk is om de kwaliteit van de opvang te 
garanderen. Daarvoor is het ook nodig dat er een duidelijke procedure bestaat en dat de klachten 
geregistreerd worden. Men moet ook bewaken dat aan de klachten antwoorden en gevolgen worden 
gegeven. aan de andere kant moet te veel formalisme worden vermeden. zonder de publicatie van het 
kB blijft deze bepaling van de wet zo goed als dode letter. 

10.3 BerOepen tegen sancties en weigering tOt medische Begelei-
ding

wat voorziet de wet?

de wet voorziet een systeem van intern beroep tegen beslissingen betreffende medische begeleiding of 
tegen de zwaarste sancties (van 4 tot 6).

tegen een beslissing tot weigering van medische verzorging kan een beroep ingesteld worden voor de 
ocmw-raad (voor de loI’s) of bij de directeur-generaal van fedasil (voor de andere begunstigden). tegen 
de sanctie wordt het beroep ingediend bij de directeur-generaal van fedasil of bij de door de partner aan-
gewezen en door fedasil erkende persoon, of bij de ocmw-raad (loI’s). deze twee instanties hebben 30 
dagen om een antwoord te geven en de beslissing te bevestigen, vernietigen of herzien. Indien binnen de 30 
dagen geen beslissing genomen wordt, of de oorspronkelijke beslissing wordt bevestigd of gewijzigd, kan de 
asielzoeker beroep indienen bij de arbeidsrechtbank.

In de praktijk

In het geval van de individuele opvangstructuren die door ons geïnterpelleerd werden, zijn er geen gevallen 
bekend  van beroepen tegen een sanctie, maar dit komt volgens de ondervraagden omdat er geen sancties 
gegeven werden.

volgens de cijfers van het eerste evaluatierapport van fedasi is het aantal beroepen tegen de sancties veel 
lager dan het aantal sancties die werden gegeven. er werden namelijk in de referentieperiode slechts 7 be-
roepen ingediend op meer dan 1000 sancties type 4, 5 of 6.

Het zou belangrijk zijn om te begrijpen of asielzoekers niet in beroep gaan tegen een sanctie omdat zij 
de eigenlijke reden voor de sanctie inzien of omdat zij niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om 
in beroep te gaan of omdat zij geen vertrouwen hebben in de effecten van een beroep. Hiervoor zou er 
een dieper kwalitatief onderzoek moeten gebeuren.

In de referentieperiode van de studie van fedasil werden er maar 2 beroepen ingediend voor wat betreft de 
medische begeleiding. we kunnen ons hierbij dezelfde vragen stellen als in het geval van beroepen tegen 
een sanctie.

wat wij kunnen vaststellen is dat verschillende opvangstructuren door het formalisme van het beroepsysteem 
moeite hebben om dit toe te passen. de procedure voor de arbeidsrechtbank vraagt om wat juridische ken-
nis die de begeleiders niet altijd hebben. er moet ook worden opgemerkt dat fedasil geen vorm van instru-
menten heeft voorzien voor de indiening van een intern beroep, zoals vertalingen of typedocumenten, wat 
de toegankelijkheid tot dit systeem verder beperkt. 

tenslotte stellen wij vast dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rond de manier waarop fedasil beslissingen 
neemt in verband met terugbetaling van medische dossiers. dit genereert verder onduidelijkheid over de 
mogelijkheden tot beroep tegen deze beslissingen. 
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11. conclusIes en  
aanbevelIngen

uit deze, beperkte, evaluatie van de opvangwet, blijkt dat de wet verre van volledig is uitgevoerd. dit heeft 
tot gevolg dat het opvangsysteem op het terrein niet werkt zoals het zou moeten en de kwaliteit van de op-
vang niet altijd gegarandeerd is.

het is enerzijds begrijpelijk dat de prioriteit in een moment van crisis  gegeven wordt aan de nood om een 
opvangplaats te vinden voor elke asielzoeker, maar de crisis mag anderzijds niet doen vergeten dat elke asiel-
zoeker, volgens de wet, recht heeft op een opvang die hem in staat moet stellen om een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

om in die richting te blijven werken richten wij aan de bevoegde instanties de volgende aanbevelingen.

aanBevelingen aan de hele federale regering

de federale regering moet de nodige middelen toekennen aan de minister voor maatschappelijke Integratie, 
zodat er nieuwe plaatsen kunnen gecreëerd worden om de crisis in de asielopvang finaal op te lossen. het 
opvangnetwerk zal alleen opnieuw beheersbaar worden op het moment dat alle noodopvangplaatsen en 
opvangplaatsen in overcapaciteit afgebouwd worden. daarvoor zijn de toegekende 850 plaatsen niet vol-
doende; er is wellicht minstens het dubbele nodig.

de federale regering moet zo snel mogelijk een beslissing nemen over de rondzendbrief regularisatie en 
duidelijkheid bieden aan de mensen die onder de criteria van het regeerakkoord van maart 2008 vallen.

aanBevelingen aan de minister vOOr asiel en migratie

de minister voor asiel en migratie moet zo snel mogelijk de evaluatie van de nieuwe asielprocedure uit-
voeren die afgesproken is ten tijde van de hervorming. deze evaluatie zou onder andere duidelijk moeten 
aantonen wat de behandelingstermijnen voor de asielaanvragen zijn en het fenomeen van de meervoudige 
asielaanvragen analyseren.

aanBevelingen aan de minister vOOr maatschappelijke integratie en 
fedasil

de algemene uitvoering van de opvangwet              –

het werk rond de uitvoering van de opvangwet moet sneller vooruitgaan. rond teveel aspecten blijft de 
opvangwet dode letter. voor een aantal thema’s waar er uitvoeringsbesluiten nodig zijn, heeft fedasil al in-
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structies aan de partners gegeven. deze instructies kunnen op geen enkele manier in de plaats treden van de 
nodige kb’s en moeten zo snel mogelijk vervangen worden door volwaardige uitvoeringsbesluiten.

de uitvoering van de opvangwet moet in nauw overleg met de partners gevoerd worden en moet rekening 
houden met de verschillende werkingsmethodes van de collectieve en individuele opvangstructuren.

In de uitvoering van de opvangwet moet er in het algemeen meer aandacht worden besteed aan de noden 
en de werkingmethodes van de individuele opvangstructuren.

de duur van de materiële steun –

er moet een maximumtermijn vastgelegd worden voor de materiële steun. de minister van maatschappe-
lijke Integratie moet vragende partij zijn voor de uitvoering van een evaluatie van de asielprocedure door de 
minister van asiel en migratie, die volgens de opvangwet nodig is om zo’n termijn te kunnen vastleggen. 
vluchtelingenwerk blijft voorstander van een maximum termijn van 1 jaar voor de materiële steun.

opvang in twee fasen –

het systeem van opvang in twee fasen moet in staat zijn om te werken zoals de wet voorziet. de transfers 
moeten na 4 maanden gebeuren. daarvoor is het nodig om het aantal tweede fase, individuele, structuren 
(loI’s en plaatsen bij ngo’s) uit te breiden, rekening houdend met de noden op het terrein, bijvoorbeeld het 
gebrek aan plaatsen voor alleenstaanden of voor grote gezinnen.

werking van de dienst dispatching –

de dienst dispatching moet efficiënter, transparanter en meer gestructureerd worden.

de dienst dispatching moet in staat gesteld worden om zijn werk te kunnen uitvoeren. er moet meer perso-
neel komen en er moeten meer middelen ter beschikking van dispatching zijn om altijd een volledig overzicht 
te hebben over het opvangnetwerk. de eerste stapjes in deze richting, zoals het extranet en de adabase, 
gaan in de juiste richting. het is belangrijk dat deze initiatieven niet verdwijnen naar aanleiding van de crisis. 
een efficiëntere dispatching zou ongetwijfeld positieve effecten hebben om de crisis op te lossen en om 
nieuwe crisissen te vermijden.

het is belangrijk dat alle asielzoekers de nodige informatie ontvangen. de infobrochure moet dus systema-
tisch uitgedeeld worden en vertaald worden in de nodige talen.

een infopunt dicht bij dvz en dispatching kan een belangrijke rol spelen in het informeren van asielzoekers. 
er moet snel werk gemaakt worden van zo’n infopunt.

einde van de materiële steun na toekenning van een verblijfsstatuut –

het is de taak van de minister van maatschappelijke Integratie om een goede samenwerking te garanderen 
tussen de opvangstructuren en de ocmw’s. het is in eerste instantie noodzakelijk dat het voor iedereen, 
opvangpartners en oCMw’s, duidelijk is wat hun taken zijn in de overgang van materiële naar financiële 
steun. de instructies van fedasil schetsen al wat de taken zijn van de opvangstructuren, maar fedasil is niet 
bevoegd om instructies naar de ocmw’s te sturen. het is ook belangrijk dat ocmw’s bij beslissingen die hen 
betreffen betrokken worden, door bijvoorbeeld de verenigingen van steden en gemeenten en niet enkel de 
pod maatschappelijke Integratie te consulteren.

de minister moet ook met de gewesten in overleg treden over het huisvestingsysteem en de sociale huis-
vesting. In dit kader moeten er ook oplossingen gezocht worden voor het probleem van de betaling van 
huurwaarborgen en om systemen uit te denken die het voor de huisbazen aantrekkelijker zouden maken om 
aan deze groepen te verhuren. 

In het bijzonder moet er gewerkt worden aan de verschillende voorstellen rond een huurwaarborgfonds.

de gewesten moeten meer gesensibiliseerd worden voor het fenomeen van de constante instroom van 
nieuwkomers op de huisvestingsmarkt als gevolg van de federale immigratie- en asielwetgeving. voor de 
huisvesting van deze doelgroep van nieuwkomers moeten de federale en gewestelijke overheden specifieke 
maatregelen treffen.

de individuele evaluatie –

er moet meer duidelijkheid komen rond wat er praktisch gezien wordt onder het begrip “individuele evalu-
atie”. het is vooral belangrijk dat dit een nuttig instrument is en niet als overbodige formaliteit wordt 
ervaren. het is dus noodzakelijk dat er hierover meer overleg met de opvangpartners komt.
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het is belangrijk dat een eerste individuele evaluatie binnen de eerste maand van verblijf voor elke asielzoe-
ker wordt uitgevoerd. daarmee kunnen de noden gedetecteerd worden en kan een asielzoeker eventueel 
naar een individuele structuur getransfereerd worden voor de 4 maanden voorzien door het systeem van 
opvang in twee fasen.

de discussie rond de individuele evaluatie moet ook gekoppeld worden aan het werk rond de inhoud van het 
sociale dossier, de deontologische code en het beroepsgeheim. al deze elementen spelen een belangrijke 
rol in de transfer van informatie tussen de partners.

er moet ook gewerkt worden aan de aanbevelingen die gemaakt worden in de individuele evaluaties. dit 
wil zeggen dat er nood is aan werk rond andere thema’s ingeschreven in de opvangwet, zoals medische en 
psychologische hulp.

het systeem van sancties, klachten en beroepen –

wat de sancties betreft, moet de wet herzien worden om een systeem van sancties op te nemen dat van toe-
passing kan zijn in de individuele opvangstructuren. dit moet gebeuren na een overleg met de opvangpart-
ners van de individuele structuren, om een overzicht te krijgen van de bestaande praktijken op het terrein.

een grondiger evaluatie van het sanctiebeleid in de verschillende opvangstructuren moet ook uitgevoerd 
worden, om te begrijpen of het systeem van sancties erin slaagt om het gedrag van de betrokkenen asielzoe-
kers effectief te veranderen en om effectief aan preventie te kunnen werken. 

voor de klachten en beroepen moet meer duidelijkheid komen rond de procedures. een grondiger evalu-
atie rond deze thema’s is nodig. men mag uit het feit dat er weinig klachten of beroepen zijn niet automatisch 
afleiden dat er geen problemen zijn in de opvangstructuren of dat beslissingen tot sancties of medische 
beslissingen altijd terecht zijn.
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