
Vlaanderen helpt      Oekraïne

Vrijdag 29 april – 15 uur

Webinar voor gemeentelijk coördinatoren



Een paar spelregels
Om praktische redenen zijn alle deelnemers, behalve 
de sprekers, gedempt en niet zichtbaar.

Vragen in de chat zijn welkom en worden 
vandaag gecapteerd, waar mogelijk al beantwoord. In 
de vervolgcommunicatie op ditwebinarproberen we te 
antwoorden op de openstaande vragen.

We nemen de vergadering op en die is nadien 
te raadplegen. De link wordt u bezorgd.



Webinar
1. Verwelkoming 

2. Van crisis- naar duurzame huisvesting door Helmer Rooze 

3. Toewijzing huisvesting aan vluchtelingen uit Oekraïne door Jef Verlinden

4. Ondersteuning vanuit instrumenten en personeel door Bart Laethem

5. Afronding



Van crisis- naar 
duurzame 
huisvesting
Helmer Rooze (administrateur-generaal Wonen 
Vlaanderen)



Stand van zaken - enkele kerncijfers

•37.112 geregistreerde tijdelijke ontheemden
•9.223 personen met opvangnood
•2.844 personen toegewezen aan Vlaamse gemeenten

Let wel, cijfers houden géén rekening met rechtstreekse instroom naar gemeenten

Bron federaal crisiscentrum





Belang van voldoende groot duurzaam 
huisvestingsaanbod
1/ Prognoses

6,5 mio Oekraïners in de EU

Doorstroom naar EU-23 -> 40%
Hiervan stromen er 78.000 door naar België
30% of 23.400 Oekraïners heeft behoefte aan opvang en huisvesting
60% verdeelsleutel + de reeds aanwezigen in Vlaanderen
Nood aan +/- 30.000 slaapplekken

Gelijklopend met de ambitie 15/6 van het BVR

2/ Statuut tijdelijke bescherming

Toegekend voor 1 jaar, kan verlengd worden
Onvoorspelbare evolutie situatie in Oekraïne



Belang van voldoende groot duurzaam 
huisvestingsaanbod

Crisishuisvesting botst op grenzen
Voorbereiding opvang stijgende instroom
Nood aan billijke spreiding 
Integreren van huisvesting met onderwijs, integratie, werk, welzijn, …

Belang registratie huisvestingsaanbod
Lokaal: beheer aanbod 
Centraal: spreiding en opvolging huisvestingscapaciteit

! Basis voor financiering

basis voor toewijzing



De uitdaging

Fase 1:
Opschalen tot 18.000 vluchtelingen met nood aan opvang
Tijdsvenster: 1 april
Signaal gouverneurs: capaciteit is aanwezig
Maar moet nog steeds vertaald geraken in de tool

Fase 2: Tussentijdsvenster: 15 juni – 30.000 plaatsen

Simulatie per gemeente opgemaakt
Via gouverneurs

instroom 120000

Doelstelling 6000 18000 30000 60000

6.500.000

per aantal inwoners 10000 9 27 46 92

30000 27 83 138 276

100000 92 276 461 923



Vlaamse huisvestingstool als ‘master’ voor 
duurzame huisvestingsplaatsen

langdurig verblijf (minimum 3 maanden) gewaarborgd 

afdoende levenskwaliteit gewaarborgd, bv. garantie op privacy, uitoefenen 
van gezinsleven,... 

voorkeur voor collectieve plaatsen m.o.o. efficiënte organisatie van de 
dienstverlening

➔ Registratie en beheer in Vlaamse Huisvestingstool



Lokaal beheer aanbod in de Vlaamse 
Huisvestingstool

Opdracht gemeente: Valideren (eigen/externe) capaciteit op het eigen 
grondgebied & beheren toewijzing

Rol Gemeentelijke coördinatoren
! Niet-gevalideerde capaciteit stroomt niet door voor toewijzing

Cruciale opdracht
Inventariseren, valideren en (toewijzen) beheren

! Directe link met financiering



Centraal beheer en opvolging aanbod in de 
Vlaamse huisvestingstool

Uitgangspunt = spreiden van de vluchtelingen over het grondgebied
Respecteren van de draagkracht en het sociale weefsel van dorpen en steden

Richtcijfer: 30.000 opvangplaatsen voor Vlaanderen verrekend naar #inwoners per gemeente
Niet absoluut; op te vangen via clustering gemeenten (gouverneurs-gemeenten)

Capaciteitsmanagement vanuit Vlaanderen:
rekening houdend met de regionale druk op andere dienstverlening, bv. 
onderwijsinstellingen en zorgaanbod.

➔ Fedasil doet toewijzing op basis van door gemeente gevalideerd aanbod. 
Vlaanderen en de gouverneurs waken over de billijke spreiding.



Leidende principes in financiering

Ondersteuning 
Vlaams Regering

Begeleiding
Eenmalig 400€ 

Infrastructuur

Eenmalige forfait/kostenvergoeding

Er kan huur gevraagd worden. Die komt toe aan de eigenaar/beheerder.
Tenzij er een kostendekkende vergoeding infrastructuur is door VR, dan volgt 
later verrekening

Voor specifieke 
verblijfcomplexen: 
Per vluchteling

Voor andere regelingen: 
Per plaats



Toewijzing 
huisvesting aan 
vluchtelingen uit 
Oekraïne

Jef Verlinden



Federaal

Vlaams

Lokaal

Ontheemden

Federale
Housing-tool

Vlaamse
Tool –

duurzame
huisvesting

DVZ

Fedasil

Noodopvang
(Hubs)

Particulieren
Crisis-huisvesting

(KT)
Duurzame huisvesting

(LT)

Vlaamse Overheid

Middenveld

Economische sectoren

Hotels, toerisme, bedrijven, zorg, …

(…)

Autorisatie en spreiding

Validatie



Rollen in toewijzing van vluchtelingen uit 
Oekraïne

Rol Fedasil:
Vluchtelingen met opvangnood matchen en administratief toewijzen aan het meest
geschikte huisvestingsaanbod
Bron = NCCN housing tool
Vanaf 2 mei: voorrang aan duurzame plaatsen
enkel wanneer noodzakelijk nog crisisplaatsen

Rol gemeentelijk coördinator
Beheer en actueel houden van huisvestingslocaties
Bron = Vlaamse huisvestingstool
Contactpersoon Fedasil bij toewijzing
Contactpersoon voor lokale vragen rond huisvesting van Oekraïense vluchtelingen



Vandaag: 2 complementaire applicaties

Housing tool
Registratie
Crisishuisvesting

Aanbod crisisopvang

Vlaamse Huisvestingstool
Fase 1: aanbod huisvesting

Federale en lokale vragen mappen 
met duurzaam huisvestingsaanbod 
(spreiding/beschikbaarheid)
Financiering

Fase 2: dienstverlening
Vaccinatie

Integratietraject
Welzijn
Onderwijs
Zorg

Logo federaal

Uitwisseling



Uitwisseling tussen NCCN housing tool en 
Vlaamse huisvestingstool

Bestaand aanbod duurzame huisvestingsplaatsen uit NCCN housing tool 
naar Vlaamse huisvestingstool

Eind maart: locaties met 15 of meer beschikbare plaatsen automatisch 
overgezet

Inschatting duurzaamheid aanbod door gemeentelijke coördinatoren

Duurzame huisvestingsplaatsen met minder dan 15 beschikbare plaatsen nog 
niet doorgestroomd

GDPR-issues verhinderen automatisch overzetten
Advies: toch manueel registreren in Vlaamse huisvestingstool

Manuele registratie van reeds toegewezen duurzame huisvestingslocaties 



Uitwisseling tussen Vlaamse huisvestingstool 
en NCCN housing tool

Beschikbaar aanbod duurzame huisvestingsplaatsen uit Vlaamse 
huisvestingstool naar NCCN housing tool

dagelijks vanaf maandag 2 mei 
enkel gevalideerd en beschikbaar aanbod stroomt door 

➔ Fedasil doet toewijzing op basis van door gemeente gevalideerd aanbod, 
waarbij voorrang wordt gegeven aan het duurzaam aanbod uit de Vlaamse 
huisvestingstool.



20

Registratie, validatie en beheer toewijzing

Wie: middenveld, SHM, 
lokale besturen …

Aanbieden Consulteren
& Valideren

Wie: gemeentelijk
coördinator, 
provincies, Vlaamse
overheid

Toewijzen

Wie: Fedasil wijst
toe & stemt af met 
gemeente

Autorisatie
en spreiding

Wie: Vlaamse overheid

Bevestigen

Wie: gemeentelijk
coördinator



Cruciale data voor toewijzing

Toewijzing 
mogelijk!

Beschikbare 
capaciteit

Toegewezen 
capaciteit

Aanbod 
capaciteit

Bereikbare
gemeentelijk
coördinator 
(telefoon) Beschikbaar 

vanaf

Beschikbaar 
tot

Valideren



Afspraken met Fedasil

Bij een

toewijzing

maakt Fedasil

praktische

afspraken met de 

gemeentelijk

coördinator 

Voor Fedasil is 

de gemeentelijk

coördinator 

ALTIJD eerste

aanspreekpunt



Ondersteuning 
vanuit Vlaanderen

Bart Laethem



VLOT-team
Eén centraal team en 5 regioteams

Regionale teams ondersteunen lokale besturen uit de regio in functie van 
noden

Lokale slagkracht versterken
Collectieve huisvestingsstructuur helpen realiseren
Liaison met dienstverlening vanuit diverse sectorale beleidsvelden
Opschaling mogelijk: start met 5 teams, kan verhogen



VLOT-team
Eén centraal team en 5 regioteams

Het centrale team ondersteunt regioteams, lokale besturen en
diensten gouverneur

algemene organisatie regioteams
capaciteitsmanagement obv de Vlaamse Huisvestingstool
faciliteren werkzaamheden bij regioteams, lokale besturen en diensten 
gouverneur
coördinatie- en dispatchingrol van vragen aan de betrokken beleidsvelden



Instrumentele ondersteuning

Vlaamse Huisvestingstool

aanpassingen in functie van maximale automatisering financiële ondersteuning 
aan lokale besturen

wordt op korte termijn uitgebreid naar toepassing en functionaliteiten om 
gegevens van vluchtelingen te kunnen koppelen aan huisvestingsgegevens en 
aan het dienstverleningsaanbod

zal eveneens dienen als beleids- en opvolgingsinstrument



Facilitaire ondersteuning

De Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten:
bij hun zoektocht naar bestaande collectieve huisvestingsplaatsen
en naar nieuw te creëren collectieve huisvestingsplaatsen
en de exploitatie van beide (indien nodig via spoedaankopen)

In de pijplijn:
type-overeenkomsten: huur, onderverhuur, terbeschikkingstelling,…
draaiboek collectieve huisvestingsplaatsen
raamcontracten



Facilitaire ondersteuning - spoedaankopen

De Vlaamse overheid zal de nodige spoedaankopen uitvoeren om de acute 
noden te lenigen

Voor alle noden waarvoor de nood aan aankopen structureel blijft duren vanaf
2023, is de opmaak van raamcontracten in het reguliere regime nodig



Vervolgtraject

• Verdere informatie wordt ontsloten via 
www.vlaanderenhelptoekraine.be en de CCVO-mailings

• Aangepaste communicatiekanalen naar gemeentelijke 
coördinatoren voor operationele informatiedeling in opmaak

• Opleidingen en servicedesk rond huisvestingtool blijven 
beschikbaar op vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

• Vragen? ccvo@vlaanderen.be

http://www.vlaanderenhelptoekraine.be/
http://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool
mailto:ccvo@vlaanderen.be

