
Ontvangst van personen 
op de vlucht uit Oekraïne
Overzicht federale initiatieven

Introductie Vlaamse huisvestingstool



Agenda

Korte introductie door Staatssecretaris voor Asiel en Migratie – Sammy Mahdi

Toelichting door DVZ over de registratie van mensen die aankomen in België

Toelichting Fedasil over noodopvang en processen Fedasil

Toelichting door het NCCN over de Housing Tool

Toelichting door NCCN over de rol van gemeentelijke coördinatoren

Korte Q&A sessie



Introductie door 
Staatssecretaris Sammy Mahdi



Viceminister-president Bart Somers



Minister Matthias Diependaele



Stappen die Oekraïners doorlopen 
na aankomst in België



Toelichting door DVZ over de registratie 
van mensen die aankomen in België



Praktische modaliteiten

• 04/03/2022: opening registratiecentrum op de site van het voormalige Jules Bordet-

ziekenhuis in Brussel

• Light registratie 

• Verdere opvolging van deze dossiers vanuit Pacheco

• 14/03/2022: heropening registratie vanuit Paleis 8 – Heizel

• Volledige registratie + afgifte attest – tijdelijke bescherming 

• Reeds 42 lokketten ingericht + 24 bijkomend te creëren

• Voldoende tolken aanwezig

• Significant hoger aantal registraties mogelijk



Wat na de registratie?

• 3 scenario’s: 

Personen worden (per e-mail) 
uitgenodigd om de registratie 
te vervolledigen in Pacheco

Personen worden uitgenodigd 
(per e-mail) om zich aan te 

bieden bij het gemeentebestuur
van hun hoofdverblijfplaats  

afgifte attest 

Personen ontvangen 
onmiddellijk (Heizel) het attest 

tijdelijke bescherming



Attest – tijdelijke bescherming 

• Aanbieden bij het gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats

• Woonstcontrole

→ In afwachting van de woonstcontrole kan een bijlage 15 afgegeven worden 

(geldigheid: 45 dagen), met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt

• Indien positieve woonstcontrole: inschrijving in het Vreemdelingenregister door 

het gemeentebestuur op datum afgifte attest

• Afgifte A- kaart (geldig tot 04/03/2023 – 2 keer verlengbaar voor 6 maanden  

tenzij de raad van de Europese Unie een einde maakt aan de tijdelijke bescherming)



Informatieverstrekking / Informations

• Website DVZ

• https://dofi.ibz.be/nl/themes/oekraine

• Specifieke website :

• https://info-ukraine.be/nl

• Folders werden ontwikkeld (Oekraïens) en worden verspreid in het registratiecentrum 

• Callcenter - 02/488 88 88

https://dofi.ibz.be/nl/themes/oekraine
https://info-ukraine.be/nl


NCCN Housing Tool

• Platform ontwikkeld door NCCN – work in progress

• Fedasil baseert zich op Housing Tool voor oriëntering van mensen 

met opvangnood naar plaatsen voor crisishuisvesting

• Gemeentelijke coördinatoren houden overzicht van beschikbare plaatsen 

voor crisishuisvesting actueel



NCCN Housing tool



NCCN Housing tool

• Platform ontwikkeld door NCCN 

• work in progress

• Fedasil baseert zich op Housing Tool voor oriëntering van mensen met opvangnood 

naar plaatsen voor crisishuisvesting

• Gemeentelijke coördinatoren houden overzicht van beschikbare plaatsen 

voor crisishuisvesting actueel



• Georganiseerd

door de gewesten

• Na enkele dagen of weken

vloeien mensen door naar de 

reguliere woningmarkt of 

collectieve centra voor duurzame

huisvesting

• Georganiseerd door 

de Federale Overheid

• Noodopvangcentrum in Brussel + 
hotels in Brussel

• Maximum 1 à 2 nachten

• Voor mensen die nog niet
geregistreerd zijn door DVZ of 
mensen die laat geregistreerd worden
en niet meer dezelfde dag kunnen
georiënteerd worden naar
Crisishuisvesting

Housing Tool

• Samenwerking tussen

alle overheidsniveaus

• Publieke en private initiatieven voor
crisishuisvesting die via de 
gemeentelijke coördinatoren worden
gedeeld met Fedasil via de Housing 
Tool

• Maximum enkele dagen of weken

• Mensen die reeds geregistreerd zijn
door DVZ worden door Fedasil
gedispatcht naar de beschikbare
plaatsen voor crisishuisvesting in de 
gemeente



Housing Tool: toegang

• Gemeentelijke coördinatoren waarvan we tijdig de gegevens ontvingen kregen rechtstreeks 
toegang via BOSA

• IT-coördinator van de gemeente kan extra mensen toegang geven

• Aanmelden met ItsMe of identiteitskaart











Verhouding Housing Tool en gewesten

• Fedasil gebruikt enkel de Housing Tool voor oriëntering van Oekraïners 

naar plaatsen voor crisishuisvesting

• Tools zullen met elkaar praten, zodat gegevens geen twee keer 

moeten ingevoerd worden. 

• Plaatsen in de Housing Tool die ook duurzaam kunnen gebruikt worden, worden 

doorgegeven aan de gewesten

• Plaatsen in gewestelijke Tool die onmiddellijk beschikbaar zijn 

zullen aan Housing Tool worden toegevoegd



Toelichting door Fedasil over hun proces

1. Bepalen van opvangnood

• Bij aankomst in het registratiecentrum Heizel: check nood aan crisisopvang + basisinfo

• Personen met opvangnood: screening van zichtbare specifieke noden (bv. verminderde 

mobiliteit)

2. Dispatching

• Op basis van beschikbare plaatsen in housing tool: bellen contactpersoon gemeente voor 

bevestiging beschikbare plaatsen 

• Indien nodig, bevragen of personen met specifieke noden kunnen opgevangen worden

3. Matching 

• De personen die opvang nodig hebben, worden gekoppeld aan de beschikbare plaatsen 



Toelichting door Fedasil over hun proces

4. Toewijzen van de plaatsen

• Gemeenten aan wie die dag personen zullen worden toegewezen, telefonisch informeren. 

Vervoersmiddelen + richtuur meedelen.

• De toegewezen personen krijgen informatie over toewijzing + traject (per autocar, individueel 

met openbaar vervoer, tickets, plannetje etc)

• Laatste bevraging of personen daadwerkelijk het opvangaanbod nodig hebben

• Meegeven document met de persoonsgegevens, het toegewezen adres en de contactgegevens 

van de gemeentelijke coördinator

5. Noodopvang

• Personen voor wie op dag van registratie geen opvang wordt gevonden, brengen de nacht door 

in de noodopvang in Brussel

• Fedasil wijst deze personen z.s.m. toe aan een gemeente



Toelichting door NCCN over de rol van 
gemeentelijke coördinatoren

• Up-to-date houden van de housing tool 

• Gegevens van de gemeentelijke coördinator

• Gegevens van de plaatsen voor huisvesting (contactgegevens, aantal opvangplaatsen, beschikbaarheid)

• Contact met burgers die een plaats aanbieden
(concrete afspraken over ontvangst van personen op de vlucht)

• Vragen over de plaats, 

• Schrappen van plaatsen uit de Housing Tool die reeds ingevuld zijn of die niet langer 

beschikbaar zijn

• Het is NIET de bedoeling dat mensen terug naar Brussel gaan als ze niet langer in hun plaats 

voor crisishuisvesting kunnen blijven, er moet dan een oplossing gezocht worden op lokaal 

niveau 



Beschikbaar communicatiemateriaal

• Referentiewebsite: www.info-ukraine.be

• Informatienummer: 02/488 88 88

• Folders/flyers voor Oekraïners

http://www.info-ukraine.be


Naar duurzame 
huisvesting

Jeroen Windey

Voorzitter Task Force - Administrateur-generaal Agentschap 
Binnenlands Bestuur



De handen in elkaar

Federale opdracht:
Registratie
“Crisishuisvesting”

Type: omgebouwde 
sporthallen, tentenkampen
~ max 2-3 weken

Vlaamse opdracht:
Spreiding
Huisvesting (duurzame opvang)

Opvang en begeleiding
Inburgering
Onderwijs
Welzijn
Werk

Logo federaal



Twee complementaire applicaties

Housing tool
Registratie
Crisishuisvesting

Aanbod crisisopvang

Vlaamse Huisvestingstool
Fase 1: aanbod huisvesting

Federale vraag mappen op 
Vlaams aanbod 
(spreiding/beschikbaarheid)

Fase 2: dienstverlening
Vaccinatie
Integratietraject
Welzijn
Onderwijs
Zorg

Logo federaal

Uitwisseling



Twee complementaire applicaties

Uitwisseling in aanbod van applicatie naar applicatie
• Afspraken gemaakt
• Doelstelling: volgende week opzetten

→ Onze ambitie: Geen dubbele ingave nodig

Uitwisseling



Eigen platform voor duurzame huisvesting
(fase 1)

Eén portaal voor inventaris Vlaamse, middenveld én lokale capaciteit en 
toewijzing

Opladen capaciteit
Werkinstrument

Doelstelling: alle beschikbare capaciteit benutten
(Woon)criteria mee opgenomen in de tool
Matchmaking tussen vraag en aanbod
Dienstverlening op aansluiten

Bv onderwijs, werk, inburgering & integratie, welzijn, groeipakket,…

Met kennis van cijfers het beleid onderbouwen en sturen
Link met Fedasil housingtool

Asap digitale uitwisseling

Via www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting


Aanpak IT tool 
duurzame 
opvangcapaciteit
Gert De Gelder

Projectmanager IT tool



Tool : Vanaf vandaag beschikbaar
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• Registratie van structurele opvangplaatsen

• Validatie van het geregistreerd opvangaanbod

• Toewijzen van het gevalideerde opvangaanbod
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Lokatie: adres + 
contactpersoon

Beschikbaarheid

Aantal
opvangplaatsen

Details

Zelfregistratie
2- factor 
authentication

3 Rollen

Aanbieder Validator
Bevoegd
Persoon

Aanmeldingswijze via 
eID of ITSME (ACM/IDM)

Toewijzer
Bevoegd
Persoon

Aanmeldingswijze via 
eID of ITSME (ACM/IDM)



Waar vind ik de tool
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Portaal Pagina Vlaanderen Helpt Oekraïne, huisvesting
www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting

Omvat:

Toegang tot ondersteuning

Toegang tot de Registratie Toepassing

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting
https://www.vlaanderen-helpt.be/s/


Ons aanbod ter ondersteuning
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Gebruikershandleidingen & FAQ

Status pagina
Raadplegen gekende problemen of updates aan de tool
Je kan ook automatisch verwittigd worden van meldingen op de statuspagina

Servicedesk: melden en opvolgen van problemen met de tool

Online opleidingen 
Q&A Café
Feedback sessie



Ondersteuning

Weekdagen

09:00u-10:30u

10:30u-12:00u

14:30u-16:00u

13:00u-14:30u

16:00u-16:30u

16:30u-17:00u

On-Line
Opleiding

AANBIEDER

On-Line
Opleiding

TOEWIJZER

Q&A
Café

AANBIEDER

Q&A
Café

TOEWIJZER

Feedback
AANBIEDER

Feedback
TOEWIJZER

Elke weekdag:

• Online Opleidingen
• Aanbieder (9u-10u30)
• Toewijzer (10u30-12u)

• Q&A café – Een open forum om ondersteuning te bieden “on the
job” voor mensen met toepassings-gerelateerde vragen, issues of 
om persoonlijke coaching te geven zoals een stukje van de training 
opnieuw uitleggen. Deelnemers komen en gaan zoals ze willen en 
treffen steeds een expert voor bijstand.
• Aanbieder (13u-16u)
• Toewijzer (13u-16u) 

• Feedbacksessies voor het beantwoorden van vragen en 
bezorgdheden aan het einde van de dag
• Aanbieder (16u-16u30 )
• Toewijzer (16u30-17u )

Je kan steeds vrij deelnemen aan deze sessies door te klikken op de 
betreffende links in de opleidingskalender
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool




Q&A



https://crisiscentrum.be

@CrisiscenterBE

www.vlaanderenhelptoekraine.be
ccvo@vlaanderen.be

https://crisiscentrum.be/
http://www.vlaanderenhelptoekraine.be

