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1. INLEIDING 
 
Sinds 24 februari 2022 is het oorlog in Oekraïne. Dat bracht een stroom aan ontheemden richting 
Europa op gang. Voor een aantal van hen vormen de Vlaamse steden en gemeenten een (tijdelijk) 
eindstation. Ze krijgen hier een veilig onderkomen (huisvesting), begeleiding en ondersteuning. 
 
De eerste prognoses lieten uitschijnen dat 120.000 tijdelijk ontheemden zouden uitwijken naar 
Vlaanderen, waarvan 30.000 mensen op heel korte termijn nood zouden hebben aan een slaapplek. 
Op 7 maart 2022 richtte de Vlaamse Regering de Vlaamse Taskforce Oekraïne op om de coördinatie 
van de vluchtelingenuitdaging in goede banen te leiden. Deze taskforce bestaat uit de leidende 
ambtenaren (of hun afgevaardigden) van de relevante Vlaamse beleidsdomeinen. 
 
De focus van de Taskforce ligt op de coördinatie van de opvang en de dienstverlening aan de 
tijdelijk ontheemden. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen onder meer de beleidsdomeinen 
Wonen, Integratie & Inburgering, Onderwijs, Werk en Welzijn. Vanuit een gefaseerde benadering 
zette de Taskforce een gecoördineerde, structurele en geïntegreerde aanpak op, waarbij zowel 
opvang (huisvesting) als de belendende begeleiding / steun wordt geïntegreerd.  
 
Met deze voortgangsrapportering wenst de Taskforce de lezer een overzicht van en duiding te 
bieden bij de genomen maatregelen, de actuele stand van zaken op het terrein en de financieel-
budgettaire situatie (per 30 juni 20221). Deze maatregelen worden gebundeld in onderstaande 
sectoren: 
 

- Bestuurszaken 
- Binnenlands Bestuur 
- Digitaal Vlaanderen 
- Facility 
- Integratie 
- Onderwijs 
- Opvangcapaciteit 
- Welzijn 
- Wonen 
- Werk 

 
Bij elke herverdeling uit de provisie Noodfonds Oekraïne zal de Taskforce een actualisatie van deze 
rapportage opmaken.

 
1 Dit betreft uitvoering zoals zij reeds werd geregistreerd in de boekhouding (OraFin) per 30 juni 2022. Bij 
sommige maatregelen werd ook manueel financieel-budgettaire informatie toegevoegd over uitvoering die nog 
niet verwerkt werd op de provisie Noodfonds Oekraïne. 
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2. BESTUURSZAKEN 
 

2.1 Tijdelijke versterking CCVO 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Bestuurszaken 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Overheidspersoneel 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Het conflict in Oekraïne en de toestroom van mensen op de vlucht uit Oekraïne vormt voor de 
Vlaamse overheid en de lokale besturen een grote uitdaging. De Vlaamse regering besliste 
daarom tot het activeren van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO).  
 
Het CCVO neemt hierin volgende taken op: 
 
- Fungeren als verbinding met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en de externe crisiscellen 

van de andere bestuursniveaus, en van daaruit zorgen voor een goede 
informatiedoorstroming tussen deze niveaus en de administraties en kabinetten in 
Vlaanderen die bij de crisis betrokken zijn. 

- Instaan voor een geïntegreerde communicatie naar lokale besturen over de initiatieven en 
maatregelen die vanuit Vlaanderen worden genomen in kader van de vluchtelingencrisis 
Oekraïne.  

- Instaan voor een gecoördineerde aanpak van het beantwoorden van vragen van lokale 
besturen rond de Vlaamse initiatieven en maatregelen in kader van de vluchtelingencrisis 
Oekraïne.  

 
Het CCVO werkt hiervoor maximaal samen met de Vlaamse taskforce Noodopvang Oekraïne. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SG0-1SKC2TA-WT 
Beleidsruimte BA22 164.512 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 100.000 euro 
VEK 50.000 euro 

Uitvoering per 30/06 
VAK 45.584,96 euro 
VEK 30.282,49 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Op 14 maart 2022 verleende de VR haar goedkeuring aan de activering van het CCVO. Op 18 
maart 2022 besliste de VR dat deze uitbreiding naast een tijdelijke versterking door terbeschik-
kingstelling van personeel uit de Vlaamse overheid ook kan gebeuren via tijdelijke contracten, 
uitzendarbeid of raamcontracten.  
 
Bij de 1ste herverdelingsronde vanuit de Oekraïneprovisie werd een bedrag van 100.000 euro 
opgevraagd. Dit bedrag was gebaseerd op de effectieve start van 3 VTE’s via  uitzendarbeid (+ 
vastlegging van een tweetal kleinere specifieke communicatieopdrachten via raamcontract).  
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Bij evaluatie en update op 1 juli  (zie nota VR VR 2022 0107 DOC.0748/1BIS ) bleek de effectieve 
bestaffing van het CCVO de afgelopen periode lager dan initieel ingeschat (maar er werd wel 
beslist om deze verlaagde inzet te verlengen).  
 
Dit betekent concreet het volgende:  
 
- De coördinator Crisiscommunicatie zal vanaf nu 0,2 VTE van de tijd worden ingezet vanuit 

AgO. Hier wordt geen vervanging voor gevraagd.  
- Er worden voor 1,5 VTE communicatie experten ingezet i.p.v. de voorziene 3 VTE. Het CCVO 

wil zowel de 1 VTE communicatie-expert via interim verder te verlengen, alsook de 0,5 VTE 
communicatie expert die via terbeschikkingstelling wordt ingevuld.  

- Er wordt voor 0,5 VTE capaciteit aan projectondersteuning (PMO) ingezet i.p.v. de 1 VTE die 
ingeschat was. Het CCVO wenst tevens de inzet van deze 0,5 VTE te verlengen via interim.  

 
Op basis van deze verlaagde inzet alsook op basis van het gegeven dat één functie (Coördinator 
Crisiscommunicatie/Aanspreekpunt vragen) via de afname van raamcontract al na enkele dagen 
werd stopgezet, volstaat voorlopig het vrijgegeven budget om de periode tot de volgende 
herverdeling te overbruggen.  

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering: Vlaanderen helpt Oekraïne – Goedkeuring oprichting 

taskforce Noodopvang Oekraïne en plan van aanpak (VR 2022 1403 DOC.0308/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering: Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet 

taskforce Opvang Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0314/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering: Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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2.2 Tijdelijke ondersteuning gouverneurs 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Bestuurszaken 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Overheidspersoneel – Dienst van de Gouverneurs 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Met het oog op het faciliteren van de coördinerende opdracht van de gouverneur in deze crisis 
voorziet de Vlaamse Overheid bijkomend een ondersteunende kracht per gouverneur (1 VTE 
niveau A). 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SGB-1SAC2ZZ-LO, SGB-1SAC2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 180.954 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering per 30/06 
VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
In nota VR van 30/03 (VR 2022 3003 DOC.0399/1) werd voorzien dat de diensten van de Gouver-
neurs één extra personeelslid per provincies aan ondersteuning krijgen. Ondertussen zijn vier 
van de vijf functies ingevuld, waarvan twee door interne personeelsleden (voor de provincies 
Antwerpen en Oost-Vlaanderen) en twee door externe kandidaten (voor de provincies Vlaams-
Brabant en West-Vlaanderen). De externe kandidaten (voor provincies Vlaams-Brabant en West-
Vlaanderen) zijn beiden gestart op 1 mei. De invulling van de vijfde  functie (voor de provincie 
Limburg) is lopende.  
 
De loonkost van deze twee externe personeelsleden bedraagt op jaarbasis 149 k euro (84 k euro 
voor ondersteuning provincie Vlaams-Brabant en 65 k euro voor ondersteuning provincie West-
Vlaanderen).  De loonkost van deze twee externe personeelsleden wordt aangerekend op 
celkrediet 1SA42001 (met omschrijving: celkrediet "NFO SGB001 2022 - Tijdelijke ondersteuning 
gouverneurs).  De werkingskosten voor de ondersteuning van deze twee provincies wordt 
aangerekend op celkrediet 1SA42328 (tijdelijke ondersteuning gouverneur Vlaams-Brabant) en 
op celkrediet 1SA42327 (tijdelijke ondersteuning gouverneur West-Vlaanderen). 
 
Voor 2022 dient volgende loonkost te worden voorzien 99 k euro (waarvan ondertussen 43 k 
euro effectief werd betaald, situatie op 31/08)  en 14 k euro aan werkingskosten (volledig het 
eenmalig gedeelte van twee rugzakjes, het resterend gedeelte geprorateerd). 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk 

ontheemden Oekraïne (VR 2022 3003 DOC.0399/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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2.3 Tijdelijke versterking selectiecentrum Agentschap 
Overheidspersoneel 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Bestuurszaken 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Overheidspersoneel 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Het conflict in Oekraïne en de toestroom van mensen op de vlucht uit Oekraïne vormt voor de 
Vlaamse overheid en de lokale besturen een grote uitdaging.  
 
Het Agentschap overheidspersoneel zorgt daarbij voor de actieve rekrutering en selectie van 
tijdelijke profielen waarvoor zij tijdelijk een bijkomende selectieverantwoordelijke kan werven. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SG0-1SAC2ZZ-LO, SG0-1SAC2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 40.554 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering per 30/06 
VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De tijdelijk bijkomende selectieverantwoordelijk (die voorzien werd in nota VR van 30/03) trad 
op 1 augustus in dienst bij het Vlaams Selectiecentrum.  
 
De loonkost van dit personeelslid bedraagt op jaarbasis 65 k euro en zal worden aangerekend 
op celkrediet 1SA40001 (met omschrijving: celkrediet "NFO SG0002 2022 - Tijdelijke versterking 
Selectiecentrum").  De werkingskosten  zullen worden aangerekend op celkrediet 1SA40615  met 
omschrijving "NFO SG0002 2022 - Tijdelijke versterking Selectiecentrum".  
 
Voor 2022 dient volgende loonkost te worden voorzien 27 k euro en 6 k euro aan werkingskosten 
(eenmalig gedeelte van het rugzakje volledig, resterend gedeelte geprorateerd).  

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk 

ontheemden Oekraïne (VR 2022 3003 DOC.0399/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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3. BINNENLANDS BESTUUR 
 

3.1 Ondersteuning werkgroepen Taskforce: GDPR en 
informatieveiligheid 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Binnenlands bestuur 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Middels een consultancyopdracht wordt expertise rond GDPR en informatieveiligheid ter 
beschikking gesteld aan de Taskforce en haar diverse werkgroepen.  

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22 78.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 128.000 euro 
VEK 128.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) werd uitgestuurd voor advies naar de DPO’s. 
Technische en Organisatorische maatregelen om de risico’s inzake bescherming van de gegevens 
van de betrokkenen werden daarbij gedefinieerd.  
 
De Onderlinge Regelingen tussen entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gegevenswerking 
werden opgesteld en goedgekeurd. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de technische en organisatorische maatregelen 
en aan het opleveren van protocollen met de verschillende in de gegevensverwerkingen 
betrokken partijen. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Goedkeuring oprichting 

taskforce Noodopvang Oekraïne en plan van aanpak (VR 2022 1403 DOC.0308/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet 

taskforce Opvang Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0314/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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3.2 Ondersteuning werkgroepen Taskforce: project- en 
procesmanagement 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Binnenlands bestuur 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Middels een consultancyopdracht wordt expertise rond project- en procesmanagement ter 
beschikking gesteld aan de Taskforce en haar diverse werkgroepen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22 95.832 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 96.000 euro 
VEK 96.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
KPMG ondersteunt de globale coördinatie van de taskforce, heeft het trekkerschap van 1 
werkgroep op zich genomen (tot einde september) en ondersteunt de anders werkgroepen op 
vraag. 
 
De initiële opdracht is gegund op 22 april 2022 voor een periode van 3 maanden. Op 7 juli 2022 
werd de opdracht verlengd voor 6 maanden.  

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Goedkeuring oprichting 

taskforce Noodopvang Oekraïne en plan van aanpak (VR 2022 1403 DOC.0308/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet 

taskforce Opvang Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0314/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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3.3 Compenserende personeelsinzet Agentschap Binnenlands Bestuur 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Binnenlands bestuur 
Volgnummer matrix 3 (lonen) en 5 (werking) 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van het Agentschap Binnenlands Bestuur ter vervanging van de 
personeelsleden die tijdelijk ingezet worden voor de werkzaamheden van de Taskforce. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SAC2ZZ-LO, SJ0-1SAC2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 210.468 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 77.136,5 euro 
VEK 399,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Het agentschap kon elke functie die werd gevalideerd als tijdelijke versterking ter vervanging 
van de personeelsinzet voor de werkzaamheden van de Taskforce invullen. 5 laureaten zijn reeds 
gestart in de tijdelijke functie, één laureaat zal pas starten op 1 oktober 2022. 
 
- Beleidsmedewerker beleidsprojecten A1: ingevuld 
- 3 Beleidsmedewerker/beleidsprojecten A1: 2 ingevuld, nog 1 te starten 
- Beleidsmedewerker Integratie en inburgering A1: ingevuld 
- Ondersteuner taskforce (TFV B1 -> A1): ingevuld 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet 

taskforce Opvang Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0314/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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3.4 Personeelsinzet collectieve opvang 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Binnenlands bestuur 
Volgnummer matrix 4 (lonen) en 6 (werking) 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Het Vlaams Team collectieve opvang (VLOT) opgezet om de regioteams, de lokale besturen en 
de diensten van de gouverneur te ondersteunen bij hun operationele werkzaamheden. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SAC2ZZ-LO, SJ0-1SAC2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 729.959 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 1.008.000 euro 
VEK 1.008.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 230.530,69 euro 
VEK 133.558,11 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Het Vlaams Team Collectieve Opvang bestaat vandaag uit 6 personeelsleden. Het betreffen een 
 
- Algemeen coördinator 
- Coördinator Vlaamse Huisvestingstool 
- Projectleider 
- Sector coördinator 
- Juridisch expert 
- Administratief expert 
 
4 van deze functies worden ingevuld door personeelsleden van de Vlaamse Overheid, één functie 
door een personeelslid van het agentschap integratie en inburgering en een functie door een 
tijdelijke werving. 
 
Daarnaast zijn ook de 5 regioteams actief. De basis invulling van elk regioteam bestaat uit 3 
regiocoördinatoren en een sectorcoördinator. De 5 functies van sectorcoördinator is telkens 
ingevuld door een personeelslid van het Agentschap integratie en inburgering. De 15 functies 
van regiocoördinator zijn ingevuld door zowel terbeschikking stelling van personeelsleden (8) 
van andere entiteiten binnen de Vlaamse Overheid als door tijdelijke werving (7). 

 
BESLUITVORMING  
Nota aan de Vlaamse Regering Opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk 
ontheemden Oekraïne (VR 2022 3003 DOC.0399/1). 
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3.5 Zomeraanbod Oekraïne 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Binnenlands bestuur 
Volgnummer matrix 7 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Departement Onderwijs en Vorming 

 
DUIDING MAATREGEL 
Betreft de organisatie van een zomeraanbod, waarbij “zomeraanbod” gedefinieerd is als een 
gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten. Kinderen en jongeren 
die in het kader van de Oekraïnecrisis tijdelijk in België verblijven vormen de doelgroep. Het 
zomeraanbod vindt plaats in de zomervakantie van 2022.  
 
Een zomeraanbod kan enkel georganiseerd worden door onderwijsinstellingen, lokale besturen, 
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de nooddorpen (georganiseerd door de provincies). 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Zie rapportering Onderwijs. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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4. DIGITAAL VLAANDEREN 
 

4.1 Vlaamse Huisvestingstool 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Digitaal Vlaanderen 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon 
Trekkende entiteit VO Digitaal Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Alle entiteiten betrokken bij Vlaanderen helpt Oekraïne 

 
DUIDING MAATREGEL 
De Vlaamse huisvestingstool wordt het centrale instrument van het Vlaamse beleid. Op basis 
van de gegevens in de Vlaamse tool, wordt het aanbod en de spreiding van de 
huisvestingsplaatsen opgevolgd. Aan de hand van die spreiding kan de druk op de andere 
beleidsdomeinen zoals onderwijs en zorgverlening gemonitord worden. Bovendien is de Vlaamse 
tool ook de basis voor de financiering van de lokale besturen.  

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SC0-1SJA2NY-IS 
Beleidsruimte BA22 2.750.396 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 2.750.000 euro 
VEK 2.339.000 euro 

Uitvoering per 30/06 
VAK 1.853.992,04 euro 
VEK 1.001.927,74 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De uitvoering per 25/08 is 2.512 K EUR in VAK, en 1.086 K EUR in VEK. Naast financiering vanuit 
de Oekraïneprovisie is er ook voor 150 K EUR financiering vanuit eigen ontvangsten van ABB. 
 
Er werden ondertussen verschillende versies van de tool opgeleverd waarbij telkens nieuwe 
functionaliteit werd toegevoegd. Momenteel ligt de focus op het toevoegen van functionaliteit 
voor de berekening van subsidies voor de opvangplaatsen. Dit is de laatste grote functionele 
aanpassing die nog moet gebouwd worden. Daarna zal er een stelselmatige afbouw gebeuren 
van het team dat meer zal focussen op kleine aanpassingen en ondersteuning 
 
In parallel wordt ook gewerkt aan de Technische en organisatorische maatregelen die 
geïdentificeerd werden als onderdeel van de validering van de DPIA (Data Protection Impact 
Assessment) en DTIA (Data Transfer Impact Assessment). 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk 

ontheemden Oekraïne (VR 2022 3003 DOC.0399/1). 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Goedkeuring extra budget 

huisvestingstool en opstart tool centraal dossier ontheemden (VR 2022 1305 DOC.0547/1). 
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4.2 Centrale registratietool 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Digitaal Vlaanderen 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon 
Trekkende entiteit VO Digitaal Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering, AGODI, AHOVOKS, Welzijn 

& zorg en de VDAB 
 
DUIDING MAATREGEL 
De registratietool ontheemden heeft als doelstelling om hoge volumes van ontheemden te 
registreren en door te verwijzen naar bestaande processen in de Vlaamse sectoren zoals wonen, 
welzijn, zorg, werk, integratie, inburgering en onderwijs.  

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SC0-1SJA2NY-IS 
Beleidsruimte BA22 238.766 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering per 30/06 
VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De uitvoering per 25/08 is 0 K EUR in VAK, en 0 K EUR in VEK. Naast financiering vanuit de 
Oekraïneprovisie is er ook voor 672 K EUR financiering vanuit eigen ontvangsten van AgII. 
 
De tool wordt vandaag reeds gebruikt door dossierbeheerders om tijdelijk ontheemden te 
registreren en om er noodzakelijke gegevens over te capteren. Momenteel wordt gewerkt aan 
het ontsluiten van de informatie voor Ahovoks (voor de opleidingen van Nederlands als tweede 
taal) en VDAB (voor de toegang tot de arbeidsmarkt). Voor Ahovoks is de analyse ondertussen 
afgewerkt en staat het team klaar om de ontwikkelingen te starten. 
 
In parallel wordt ook gewerkt aan de Technische en organisatorische maatregelen die 
geïdentificeerd werden als onderdeel van de validering van de DPIA (Data Protection Impact 
Assessment) en DTIA (Data Transfer Impact Assessment). 

 
BESLUITVORMING  
Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Goedkeuring extra budget 
huisvestingstool en opstart tool centraal dossier ontheemden (VR 2022 1305 DOC.0547/1). 
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5. FACILITY 
 

5.1 Tijdelijke versterking Het Facilitair Bedrijf 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Facility 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Het Facilitair Bedrijf doet tijdelijk beroep op extra personeel en externe ondersteuning voor de 
uitvoering van een aantal maatregelen (subsidiëring en aankopen, nooddorpen en vastgoed) en 
ter ondersteuning van de  taskforce Opvang Oekraïne. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SH0-1SAA2ZZ-LO, SH0-1SAA2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 504.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 15.000,00 euro 
VEK 0 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Uitvoering per 31/8: 284.216 euro VAK en 188.850 euro VEK.   
 
Deze bedragen werden als volgt aangerekend:   
- Op begrotingsartikel SH0-1SAA2ZZ-LO (loonkosten): 169.657 euro VAK en 169.657 euro VEK    
- Op begrotingsartikel SH0-1SAA2ZZ-WT (externe medewerkers en rugzakjes): 114.559 euro VAK 

en 19.193 euro VEK.    
 
Het Facilitair Bedrijf ondersteunt de taskforce d.m.v. de deelname van een beleidsmedewerker 
aan de werkgroep Opvangcapaciteit.  
 
Voor de taken die door de Vlaamse Regering aan Het Facilitair Bedrijf werden toegewezen, werd 
in de periode maart t.e.m. augustus beroep gedaan op volgende profielen: 
- Twee coördinatiefuncties (deeltijds sinds maart 2022) 
- Programmamanager (voltijds sinds maart 2022) 
- Technische ondersteuning (deeltijds sinds maart) 
- Drie tactische aankopers (waarvan één deeltijds sinds mei 2022, één voltijds sinds augustus 

en één voltijds sinds half juli) 
- Eind augustus zijn er twee jobstudenten gestart voor administratieve ondersteuning. 
 
Bovenstaande functies werden ingevuld met eigen personeelsleden (die vervangen werden in 
hun originele functie), tijdelijke personeelsleden en personeelsleden die tijdelijk ter beschikking 
werden gesteld vanuit andere entiteiten van de Vlaamse overheid. 
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Tot slot werd een externe projectleider voor het nooddorp in Gent aangetrokken.  
 
Voor het merendeel van deze profielen werd de corresponderende kost reeds correct 
aangerekend op de hiervoor voorziene celkredieten.  Voor de externe medewerkers werd hun 
kost voor de periode maart – augustus nog niet of nog niet volledig vereffend.   Deze profielen 
werden ingezet om de beslissingen van de Vlaamse regering i.k.v. opvanglocaties voor 
ontheemde Oekraïners voor te bereiden en de uitvoering te organiseren en realiseren. Meer. 
bepaald gaat dit om: 
 
- Informatieverzameling en adviezen opstellen i.k.v. nota’s en besluiten VR 
- Organisatie van onderzoek naar mogelijke opvanglocaties (zowel Vlaamse entiteiten, grote 

privé aanbieders, mogelijkheid tot inzet van cruiseschepen,…) 
- Screening van Vlaamse huisvestingstool en manuele overdracht tussen federale en Vlaamse 

tool 
- Beantwoorden van vragen LB (lokale besturen) 
- Behoefte-onderzoek aan HFB-ondersteuning richting lokale besturen 
- Onderzoeken van samenwerkingsmogelijkheden met externe aankoopdiensten 
- Opzet van een operationele aankoopdienst 
- HFB-contracten uitbreiden voor gebruik door LB 
- Opzetten van nieuwe raamcontracten (zoals voor bedden, matrassen, lockers…) 
- Opzet van website voor LB waar zij toegang hebben tot raamcontracten i.k.v. “Vlaanderen 

helpt Oekraïne” 
- Operationele interne en VO-brede processen uitwerken (aankopen, terugbetalingen…) 
- Opzet van IT-omgevingen voor inhoudelijke controles i.v.m. terugbetaling van kosten LB 
- Uitwerken van drie draaiboeken: 

o opzet nooddorpen 
o opzet collectieve opvanglocaties 
o beheer opvanglocaties 

- Uitwerken van een sjabloon voor type-overeenkomsten voor huur van opvanglocaties 
- Uitwerken van een sjabloon voor prospectie naar onroerend goed 
- Uitwerken van een tool voor de berekening van huurvergoeding 
- Uitwerken en testen van tools voor screening van potentiële opvanglocaties 
- Bestek uitschrijven en opvolgen van de opdracht i.v.m. haalbaarheidsstudies voor een 

nooddorp in Vlaams Brabant 
- Bestek uitschrijven i.v.m. een nooddorp voor Gent 
- Typische crisis-, programma- en projectmanagement activiteiten incl. 

o Financiële en HR rapportering richting VO 
o Relatiebeheer met een ganse resem partners 
o Bestaffing en zoektocht naar moeilijk te vinden profielen 
o Motivering van teamleden in uitermate wisselende omstandigheden 
o … 

- … 
 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Opschalingsstrategie, financieel en facility kader tijdelijk 

ontheemden Oekraïne (VR 2022 3003 DOC.0399/1) 
- Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – verfijning personeelsinzet  (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS) 
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5.2 Aankopen / huren / inrichten collectieve huisvestingsplaatsen 
(submaatregel: ondersteunend instrumentarium) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Facility 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Het Facilitair Bedrijf stelt via externe opdrachtnemers ondersteunende instrumenten zoals 
draaiboeken en haalbaarheidsstudies ter beschikking. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SH0-1SKA2PA-WT, SH0-1SKA2PB-WT, SH0-1SKA2QA-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 94.873,07 euro 
VEK 73.927,97 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Uitvoering per 31/8: 208.076 euro VAK en 73.928 euro VEK.    
 
Deze bedragen werden als volgt aangerekend: 

- Op begrotingsartikel SH0-1SKA2PA-WT: 39.029 euro VAK en 39.029 euro VEK (draaiboek 
nooddorpen)    

- Op begrotingsartikel SH0-1SKA2PB-WT: 107.295 euro VAK en 17.734 euro VEK (modelcontracten 
noodopvang vluchtelingen, screening mogelijke locaties en haalbaarheidsstudies 
nooddorpen Vlaams-Brabant) 

- Op begrotingsartikel SH0-1SKA2QA-WT: 61.753 euro VAK en 17.165 VEK (draaiboek noodopvang 
in bestaande locaties, draaiboek uitbating nooddorpen en collectieve opvang, screening 
mogelijke locaties). 

 
De verschillende draaiboeken, modelcontracten, screeningstools werden opgeleverd en 
gepubliceerd op de website helpt Oekraïne https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting#draaiboeken-en-raamcontracten 
 
Meer in detail betekent dit: 
 
- Uitwerken van drie draaiboeken: 

o opzet nooddorpen 
o opzet collectieve opvanglocaties 
o beheer opvanglocaties 

- Uitwerken van een sjabloon voor type-overeenkomsten voor huur van opvanglocaties 
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- Uitwerken van een sjabloon voor prospectie naar onroerend goed 
- Uitwerken van een tool voor de berekening van huurvergoeding 
- Uitwerken en testen van tools voor screening van potentiële opvanglocaties 
- Bestek uitschrijven en opvolgen van de opdracht i.v.m. haalbaarheidsstudies voor een 

nooddorp in Vlaams Brabant 
- Bestek uitschrijven i.v.m. een nooddorp voor Gent 
 

 
BESLUITVORMING  
 
Nota aan de Vlaamse Regering Wijzigingsbesluit opvang Oekraïne (VR 2022 2906 DOC.0747/1). 
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6. INTEGRATIE 
 

6.1 Contingent vergoedingen voor crisistolken (vrijwilligers) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Om snel, flexibel en goedkoop te kunnen werken wordt als alternatief een pool van vrijwillige 
‘crisistolken’ Oekraïens en Russisch aangelegd. Die ‘crisistolken’ volgen een verkorte opleiding 
bij het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) en werken tegen een vrijwilligersvergoeding.  
 
De gebruikers zijn diensten, instellingen en organisaties die erkend, gefinancierd of 
gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid en Vlaamse lokale besturen. De gebruikers kunnen 
kosteloos beroep doen op de vrijwillige ‘crisistolken’ voor Oekraïense vluchtelingen zolang het 
contingent niet volledig is aangewend. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 266.969 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 136.000 euro 
VEK 102.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Verschillende beleidsdomeinen alsook lokale besturen kunnen gebruik maken van een crisistolk 
Oekraïens of Russisch in de gesprekken met een tijdelijk ontheemde. De agentschappen 
integratie en inburgering voorzien het aanbod alsook de matching en opleiding van deze pool 
vrijwillige tolken. De agentschappen ontwikkelden een kader voor de afweging tussen het 
inzetten van een sociaal gecertificeerde an wel een vrijwillige crisistolk. Tussen de periode van 
21 maart 2022 tot en met 31 juli 2022 werden 374 opdrachten uitgevoerd door vrijwillige 
crisistolken: 
 
- Onderwijs: 67 
- Werk: 35 
- Gezondheid:29 
- Welzijn: 60 
- Integratie en Inburgering: 80 
- Lokale besturen: 98 
- Andere: 5 
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BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.2 Versterking sociale tolk- en vertaaldiensten 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Versterking van de dienstverlening sociaal tolken en vertalen van de agentschappen integratie 
en inburgering om bijkomende gecertificeerde sociaal tolken en sociaal vertalers Oekraïens en 
Russisch op te leiden, een pool van vrijwillige ‘crisistolken’ op te zetten en het aanbod te 
matchen aan de vragen en gebruikers. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 1.507.488 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 468.000 euro 
VEK 380.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Om de versterking van de dienstverlening inzake sociale tolk- en vertaaldiensten te 
bewerkstelligen, werden tot en met 29 mei 2022 4,1 VTE extra aangeworven ter ondersteuning 
van het tolken-vertalen, de voortrajecten en de juridische dienstverlening. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.3 Contingent voor vertaalkosten 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Contingent aan middelen voor schriftelijke vertaalkosten, uitgedrukt in kost per te vertalen 
woord. De gebruikers zijn diensten, instellingen en organisaties die erkend, gefinancierd of 
gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid en Vlaamse lokale besturen. De gebruikers kunnen 
er kosteloos beroep op doen zolang het contingent niet volledig is aangewend. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS 
Beleidsruimte BA22 200.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 40.000 euro 
VEK 40.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Verschillende beleidsdomeinen alsook lokale besturen kunnen beroep doen op een vertaler 
voor de vertaling van geschreven communicatie in het kader van de Oekraïnecrisis.Tussen 21 
maart 2022 en 31 juli 2022 werden overeen binnen de uitgevoerde opdrachten, zowel vrijwillig 
als gecertifieerd, in totaal 209.638 woorden vertaald. De vraag tot vertaling was afkomstig 
vanuit diverse hoeken/sectoren: 
 
- Onderwijs: 28.365 
- Gezondheid: 10.643 
- Welzijn: 18.987 
- Wonen: 52.884 
- Integratie en Inburgering: 29.476 
- Lokale besturen: 58.905 
- Andere: 10.378 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.4 Contingent voor gecertificeerde tolkkosten 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 4 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
De agentschappen integratie en inburgering zijn decretaal bevoegd om de dienstverlening 
sociaal tolken en vertalen aan te bieden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde 
tolken en vertalers (incl. sociale tolken en vertalers). In normale omstandigheden betalen de 
gebruikers hier aan de agentschappen een vast tarief voor. Gezien de crisissituatie en de massale 
vraag naar tolken die daaruit voortvloeit, voorziet de Vlaamse overheid in de vorm van een 
contingent middelen om gecertificeerde sociaal tolken Oekraïens en Russisch te kunnen 
vergoeden.  
 
Die kunnen ingezet worden door diensten, instellingen en organisaties die erkend, gefinancierd 
of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse overheid en Vlaamse lokale besturen. De gebruikers 
kunnen kosteloos beroep doen op de gecertificeerde sociaal tolken voor Oekraïense 
vluchtelingen zolang het contingent niet volledig is aangewend. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 249.633 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 126.000 euro 
VEK 126.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Verschillende beleidsdomeinen alsook lokale besturen kunnen beroep doen op een 
gecertificeerde tolk Oekraïens of Russisch gedurende de gesprekken met een tijdelijk 
ontheemden. De agentschappen integratie en inburgering voorzien hier in een aanbod, 
opleiding en matching. Ook ontwikkelde zij een gezamenlijk kader voor het inzetten van een 
sociale gecertificeerde tolk dan wel een vrijwillige crisistolk. Tussen de periode van 21 maart 
2022 en 31 juli 2022 werden 1466 opdrachten uitgevoerd door gecertificeerde crisistolken: 
 
- Onderwijs: 151 
- Werk: 75 
- Gezondheid: 185 
- Welzijn: 195 
- Wonen: 51 
- Integratie en Inburgering: 180 
- Lokale besturen: 611 
- Andere: 18 
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BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.5 Ontwikkeling app in Oekraïens/Russisch 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 5 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Heroriëntering van de tijdens de corona-pandemie gelanceerde app “Crisis information 
translated” in functie van de Oekraïnecrisis met als doel 1) Oekraïense vluchtelingen 
basisinformatie mee te geven en 2) lokale besturen en organisaties te ondersteunen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS 
Beleidsruimte BA22 133.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 133.000 euro 
VEK 133.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De CIT-app werd ontwikkeld om tijdelijk ontheemden van de nodige informatie te voorzien 
rond de Oekraïnecrisis en wegwijs te geraken in Vlaanderen. De app werd ontwikkeld op basis 
van de reeds bestaande corona-crisisapplicatie.Tot en met 30/06 werd de CIT-applicatie in 
totaal reeds 2.909 keer gedownload. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.6 Versterken juridische dienstverlening 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 6 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Werving van één extra voltijdse jurist om bijkomende juridische vragen van voorzieningen, 
organisaties en openbare besturen die actief zijn in het Nederlandse taalgebied of in het 
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad naar aanleiding van de Oekraïnecrisis te beantwoorden. 
Daarnaast wordt ingezet op bijkomende communicatie, waarbij de opgebouwde juridische 
expertise ontsloten wordt. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS 
Beleidsruimte BA22 170.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 125.000 euro 
VEK 125.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Voor de versterking van de juridische dienst werd tot en met 31 juli 1,5 VTE extra aangeworven. 
In totaal werd er tot 31 juli 2022 437 vragen gesteld aan de juridische dienstverlening i.k.v. de 
Oekraïne-crisis.  

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.7 Hulplijn voor burgers die Oekraïners opvangen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 7 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Subsidie aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen om haar telefonische infolijn verder uit te bouwen 
om ook vrijwilligersgroepen, lokale burgerplatformen, diaspora en individuele burgers te kunnen 
informeren. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 200.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 200.000 euro 
VEK 150.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 200.000,00 euro 
VEK 61.538,44 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De subsidie voor hulplijn burgers die Oekraïners opvangen en hulplijn voor Oekraïners werd 
samengevoegd in één subsidiebesluit (Besluit Vlaamse Regering)  van 400.000 euro. Tot en met 
8 september 2022 ontving Vluchtelingenwerk Vlaanderen 3.389 telefooncalls in totaal. 45% 
hiervan was afkomstig van burgers, de overige 55% is afkomstig van Oekraïners zelf. De aard 
van de vragen kadert in vragen naar huisvestiging en crisisopvang (23%), tijdelijke bescherming 
(13%), praktische financiële vragen (19%), psychologische ondersteuning (10%) en overige (35%). 
 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen voorziet een voortgangsrapport in het begin van oktober 2022. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.8 Hulplijn voor Oekraïners 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 8 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Subsidie aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen om haar telefonische infolijn verder uit te bouwen 
om een laagdrempelig kanaal voor Oekraïners te voorzien waar ze terecht kunnen met 
hulpvragen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 200.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 200.000 euro 
VEK 150.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 200.000,00 euro 
VEK 61.538,44 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Idem (zie vorige maatregel). 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.9 Begeleiding Oekraïense vluchtelingen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 9 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de agentschappen integratie en inburgering voor de organisatie van 
een voortraject Inburgering: 
 
De agentschappen bieden individuele begeleiding aan om hulpvragen in kaart te brengen en 
een eerste oriëntatie te doen naar reguliere diensten (OCMW, CAW’s, geestelijke 
gezondheidszorg, onderwijs, vrije tijd , …). Er komen daar geen ‘formaliteiten’ aan te pas zoals 
aanmelding, contract, sanctionering, .. . 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 9.482.570 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 3.584.000 euro 
VEK 2.615.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De agentschappen integratie en inburgering voorzien individuele begeleiding voor elke 
volwassen tijdelijk ontheemde met een hulpvraag. Gedurende deze individuele begeleiding 
brengt een trajectbegeleider de hulpvraag van de volwassene in kaart. De rapportering van deze 
maatregel zal gebeuren op basis van de CRT-tool. Deze rapportering wordt vanaf 15 september 
verwacht.   

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.10 Infosessie welkom in Vlaanderen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 10 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de agentschappen integratie en inburgering voor de organisatie van 
een voortraject Inburgering: 
 
De agentschappen organiseren infosessies voor vluchtelingen. Ze bieden een eerste introductie 
over Vlaanderen, met focus op een aantal essentiële rechten, plichten, waarden en normen, 
Vlaamse cultuur,… De meest urgente en belangrijke vragen worden beantwoord om 
vluchtelingen wegwijs te maken. Ze worden op weg geholpen voor hun verblijf in Vlaanderen. 
De infosessies worden modulair en laagdrempelig georganiseerd en op regelmatige basis 
aangeboden. Ze worden gealigneerd op de introductie die asielzoekers krijgen vanuit de 
opvangcentra tijdens hun asielprocedure.   

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 499.266 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 189.000 euro 
VEK 138.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De agentschappen integratie en inburgering organiseren een algemene infosessie ‘welkom in 
Vlaanderen’ waarin de tijdelijk ontheemden de basisinformatie verkrijgt over het leven in 
Vlaanderen. Daarnaast ervaarden een aantal agentschappen de nood naar bijkomende 
infosessie en organiseerde zij thematische infosessies rond het verblijfsstatuut en gezin en 
opvoeding. Tot en met 21 augustus 2022 hebben 7.320 unieke personen zich ingeschreven in één 
van deze infosessie.  

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.11 Intake en regie aanbod NT2 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 11 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de agentschappen integratie en inburgering voor de organisatie van 
een voortraject Inburgering: 
 
Agentschappen en Huis van het Nederlands Brussel hebben de regie over aanbod NT2. Dat 
betekent dat zij de noden m.b.t. behoeftedekkend en behoeftegericht aanbod in kaart brengen 
en opnemen met Onderwijs, Werk, .. . Doel is om gericht naar dit aanbod door te verwijzen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 1.487.394 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 649.000 euro 
VEK 399.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De agentschappen integratie en inburgering brengen de noden met betrekking tot een 
behoefte dekkend en behoeftegericht NT2-aanbod in kaart en bespreken dit verder met 
Onderwijs, Werk, … Met deze regie-opdracht zijn de agentschappen in staat om tijdelijk 
ontheemden door te verwijzen naar het meest passend NT2-aanbod op basis van het 
taalniveau en de leervaardigheden van de persoon. Tot en met 21 augustus 2022 werden 7.861 
Oekraïners begeleid naar NT2. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.12 Coördinatie burgerinitiatieven 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 12 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
In Vlaanderen zijn tal van burgerinitiatieven ontstaan die de tijdelijk beschermden ondersteunen 
in hun integratieproces en in de opbouw van een eerste netwerk. Om expertise te delen en het 
geheel van burgerinitiatieven te coördineren wordt een tijdelijke opdracht gegeven aan 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen om deze burgernetwerken over heel Vlaanderen te faciliteren en 
te coördineren.  

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 390.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 390.000 euro 
VEK 293.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 390.000,00 euro 
VEK 97.500,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
In kader van deze maatregel werden 5 regiocoördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren zijn 
verantwoordelijk om een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen op maat van elke regio.  
 
Voorbeelden van activiteiten vanuit de regio’s zijn onder meer: werken aan een laagdrempelig 
aanbod voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht, organiseren van interventies, acties 
organiseren met en voor vrijwilligers voor mensen op de vlucht, … 
 
Tot en met 8 september werden er 16 nieuwe vrijwilligers toegeleid door de regiocoördinator, 
werden er 82 vrijwilligersorganisaties met in totaal ongeveer 2800 vrijwilligers, 46 
middenveldorganisaties en 24 lokale besturen bereikt.  

 
BESLUITVORMING  

 Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het vlak 
van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 

 Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap Integratie 
en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 

 Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Antwerpen 
voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 

 Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 
Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 

 Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent voor 
de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.13 Inburgering op middellange termijn voor Oekraïense vluchtelingen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 13 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Nog uit te werken. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Het agentschap Binnenlandsbestuur zit op dit moment met de verschillende agentschappen 
integratie en inburgering samen om de mogelijkheden voor het verdere verloop van de trajecten 
in kaart te brengen. Aan de agentschappen werd de nodige informatie gevraagd om een visie 
op het verdere traject te ontwikkelen.  

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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6.14 Coördinatie algemeen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 14 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Voor bovenstaande maatregelen zal – tijdelijk – extra personeel moeten aangeworven worden 
voor max. 1 jaar. Dit betekent een extra workload en extra kosten voor de agentschappen en 
het huis m.b.t. onder andere HR, ICT en facility. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 85.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 85.000 euro 
VEK 69.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Naast de versterking van een aantal specifieke diensten in het kader van het voortraject en 
sociaal tolken, werden ook middelen voorzien voor een aantal algemene diensten zoals HR, 
financiën en ICT.  De agentschappen hebben hiervoor reeds extra VTE aangeworven. Het Huis 
maakte op dit moment nog geen gebruik van deze middelen. Een afzonderlijke rapportering van 
de verschillende diensten werd niet gevraagd. Deze informatie kan bijkomend ingewonnen 
worden bij de agentschappen. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 



Pagina 35 | 115 
 

6.15 HR recruiters en payroll 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 15 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Voor bovenstaande maatregelen zal – tijdelijk – extra personeel moeten aangeworven worden 
voor max. 1 jaar. Dit betekent een extra workload en extra kosten voor de agentschappen en 
het huis m.b.t. onder andere HR, ICT en facility. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 1.183.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 211.000 euro 
VEK 152.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Naast de versterking van een aantal specifieke diensten in het kader van het voortraject en 
sociaal tolken, werden ook middelen voorzien voor een aantal algemene diensten zoals HR, 
financiën en ICT.  De agentschappen hebben hiervoor reeds extra VTE aangeworven. Het Huis 
maakte op dit moment nog geen gebruik van deze middelen. Een afzonderlijke rapportering van 
de verschillende diensten werd niet gevraagd. Deze informatie kan bijkomend ingewonnen 
worden bij de agentschappen. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.16 ICT medewerkers 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 16 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Voor bovenstaande maatregelen zal – tijdelijk – extra personeel moeten aangeworven worden 
voor max. 1 jaar. Dit betekent een extra workload en extra kosten voor de agentschappen en 
het huis m.b.t. onder andere HR, ICT en facility. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 455.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 82.000 euro 
VEK 59.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Naast de versterking van een aantal specifieke diensten in het kader van het voortraject en 
sociaal tolken, werden ook middelen voorzien voor een aantal algemene diensten zoals HR, 
financiën en ICT.  De agentschappen hebben hiervoor reeds extra VTE aangeworven. Het Huis 
maakte op dit moment nog geen gebruik van deze middelen. Een afzonderlijke rapportering van 
de verschillende diensten werd niet gevraagd. Deze informatie kan bijkomend ingewonnen 
worden bij de agentschappen. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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6.17 Medewerkers financiën en facility 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Integratie 
Volgnummer matrix 17 
Bevoegde minister(s) Bart Somers 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Integratie en Inburgering 

 
DUIDING MAATREGEL 
Voor bovenstaande maatregelen zal – tijdelijk – extra personeel moeten aangeworven worden 
voor max. 1 jaar. Dit betekent een extra workload en extra kosten voor de agentschappen en 
het huis m.b.t. onder andere HR, ICT en facility. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SFC2DY-IS, SJ0-1SFC2DA-WT 
Beleidsruimte BA22 455.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Naast de versterking van een aantal specifieke diensten in het kader van het voortraject en 
sociaal tolken, werden ook middelen voorzien voor een aantal algemene diensten zoals HR, 
financiën en ICT.  De agentschappen hebben hiervoor reeds extra VTE aangeworven. Het Huis 
maakte op dit moment nog geen gebruik van deze middelen. Een afzonderlijke rapportering van 
de verschillende diensten werd niet gevraagd. Deze informatie kan bijkomend ingewonnen 
worden bij de agentschappen. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Maatregelen naar aanleiding van de Oekraïnecrisis op het 

vlak van inburgering en integratie (VR 2022 2904 DOC.0484/1). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een bijkomende toelage aan het Agentschap 

Integratie en Inburgering voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/2). 
- Ministerieel Besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad 

Antwerpen voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/3). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan het Huis van het 

Nederlands Brussel vzw voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/4). 
- Ministerieel besluit tot toekenning van een algemene werkingssubsidie aan de stad Gent 

voor de aanpak van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2904 DOC.0484/5). 
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7. ONDERWIJS 
 

7.1 Flexibeler aanwenden omkadering voor anderstalige nieuwkomers 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Zowel het lager als het secundair onderwijs kent specifieke omkadering toe aan anderstalige 
nieuwkomers. Met de aanvullende lestijden ‘anderstalige nieuwkomers’ in het lager onderwijs 
wordt momenteel onderwijzend personeel aangesteld. Het secundair onderwijs kent specifieke 
uren-leraar voor OKAN, eveneens voor onderwijzend personeel. 
 
Als er lokaal wordt vastgesteld dat er een tekort aan onderwijzend personeel dreigt, kunnen 
toegekende vacante lestijden of vacante uren-leraar voor anderstalige nieuwkomers aangewend 
worden in wervingsambten van het ondersteunend personeel (secundair onderwijs) of beleids- 
en ondersteunend personeel (basisonderwijs). Deze lestijden en specifieke uren-leraar kunnen 
daartoe in punten worden omgezet.  Door een omzetting in punten mogelijk te maken, kunnen 
ook andere profielen dan louter ‘leraren’ worden ingezet voor het onderwijs aan deze 
anderstalige nieuwkomers. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze regelgeving gaat in vanaf schooljaar 2022-2023. De omzetting van lestijden en uren-leraar 
naar punten kan gemeld vanaf oktober. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen. 
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7.2 Ondersteuning CLB voor psychosociaal welbevinden 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Aan de CLB worden extra werkingsmiddelen toegekend voor het organiseren van kwaliteitsvol 
onthaal van Oekraïense vluchtelingen en begeleiding (psychisch en sociaal functioneren, fysieke 
gezondheid/vaccinatiestatus, trauma sensitieve werking, …) waar nodig. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FDG2GD-WT 
Beleidsruimte BA22 3.897.315 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 3.898.000 euro 
VEK 3.898.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

VEK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Alle CLB’s ontvangen samen tot en met 31 december 2022 een eenmalig extra werkingsbudget 
van 3.897.331,5 euro voor het onthaal en de begeleiding van kinderen en jongeren op de vlucht 
uit Oekraïne. 
 
Het extra werkingsbudget wordt verdeeld onder de individuele CLB’s op basis van hun aandeel 
in de nieuwe omkadering. De middelen kunnen gebruikt worden om personeel aan te stellen. 
De uitbetaling van de extra-werkingsmiddelen is gepland eind september/begin oktober.  

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen. 
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7.3 Capaciteitsproblematiek en mobiele units (huur en inrichting) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGION, GO! 

 
DUIDING MAATREGEL 
Voorzien van extra schoolinfrastructuur naar aanleiding van de Oekraïne-crisis door huur van 
bestaande gebouwen en tijdelijke modulaire units (incl. plaatsing- en inrichtingskosten). 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FGD2GX-IS, FC0-1GFD2BY-IS 
Beleidsruimte BA22 8.961.037 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot op heden gaat het om een beperkt aantal aanvragen voor een huursubsidie in het kader 
van de opvang van instromende minderjarigen in het onderwijssysteem naar aanleiding van de 
crisis in Oekraïne.  Deze aanvragen kaderen in de financiering van huur van extra bestaande 
gebouwen en/of tijdelijke modulaire units, inclusief bijkomende kosten en inrichting.    

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen. 
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7.4 Extra telmomenten kleuter en lager (omkadering en 
werkingsmiddelen) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 5 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
De toegekende omkadering voor schooljaar 2021-2022 (fase 2) en 2022-2023 (fase 3) wordt 
verhoogd in functie van het aantal Oekraïense kinderen (onderwijzend, ondersteunend, 
paramedisch, excl. administratief personeel) op basis van hertellingen op 30 juni 2022 en de 
eerste schooldag van oktober 2022. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FDD2DA-WT, FC0-1FDD2DB-WT, FC0-1FDD2DC-WT 
Beleidsruimte BA22 21.925.679 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 5.533.000 euro 
VEK 5.533.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

VEK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Er zijn bijkomende telmomenten geweest voor leerlingen die vallen onder de richtlijn 
2001/55/EG en anderstalige nieuwkomers met een direct effect op de omkadering en het 
werkingsbudget (extra toelage) van scholen en centra.  De hertelling in het schooljaar 2021-2022 
vond plaats tussen 4 maart 2022 en 30 juni 2022. Voor het schooljaar 2022-2023 is er een 
hertelling op 3 oktober 2022 en tussen 4 oktober 2022 en 30 juni 2023. De laatste 2 tellingen 
zijn structureel, dus ook voorzien na het schooljaar 2022-2023, zolang de richtlijn 2001/55/EG 
geldig blijft. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen.  
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7.5 Toelage anderstalige nieuwkomers kleuteronderwijs 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 6 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
De anderstaligen jonger dan vijf jaar hebben momenteel geen omkadering in tegenstelling tot 
anderstalige nieuwkomers van vijf jaar en ouder. Bovendien tellen de meeste scholen op de 
eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar en dus vertaalt de stijging van 
het aantal leerlingen zich pas met vertraging in de scholen.   
 
Net zoals bij de vluchtelingencrisis van 2015 wordt daarom voorzien in een extra financiële 
ondersteuning voor het kleuteronderwijs. Per bijkomende anderstalige nieuwkomer jonger dan 
vijf jaar of per bijkomende kleuter die voldoet aan het leerlingenkenmerk thuistaal niet 
Nederlands, die de school op de telmomenten telt in vergelijking met zijn teldag voor de 
omkadering en financiering, hebben de scholen recht op 950 euro extra ondersteuning.   

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FGD2GE-WT 
Beleidsruimte BA22 1.838.364 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Nog niet in uitvoering. De extra financiële ondersteuning voor het gewoon kleuteronderwijs 
voor de anderstalige kleuters is gericht op schooljaar 2022-2023. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen.  
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7.6 Extra telmomenten secundair (omkadering en werkingsmiddelen) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 8 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
De toegekende omkadering voor schooljaar 2021-2022 (fase 2) en 2022-2023 (fase 3) wordt 
verhoogd in functie van het aantal Oekraïense kinderen (onderwijzend, ondersteunend, 
paramedisch, excl. administratief personeel) op basis van hertellingen op 30 juni 2022 en de 
eerste schooldag van oktober 2022. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FDD2DD-WT, FC0-1FDD2DE-WT, FC0-1FDD2DF-WT 
Beleidsruimte BA22 16.387.588 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 5.089.000 euro 
VEK 5.089.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

VEK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Er zijn bijkomende telmomenten geweest voor leerlingen die vallen onder de richtlijn 
2001/55/EG en anderstalige nieuwkomers met een direct effect op de omkadering en het 
werkingsbudget (extra toelage) van scholen en centra.  De hertelling in het schooljaar 2021-2022 
vond plaats tussen 4 maart 2022 en 30 juni 2022. Voor het schooljaar 2022-2023 is er een 
hertelling op 3 oktober 2022 en tussen 4 oktober 2022 en 30 juni 2023. De laatste 2 tellingen 
zijn structureel, dus ook voorzien na het schooljaar 2022-2023, zolang de richtlijn 2001/55/EG 
geldig blijft. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen.  
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7.7 Vervolgcoaches op de klasvloer 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 9 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Elke contactschool van een scholengemeenschap en elke school met onthaalonderwijs buiten 
een scholengemeenschap krijgt 0,9 uren-leraar per regelmatige anderstalige nieuwkomer in het 
onthaaljaar voor vervolgschoolcoaching. Deze uren-leraar kunnen uitsluitend worden 
aangewend voor begeleiding, ondersteuning en opvolging van gewezen anderstalige 
nieuwkomers in het regulier onderwijs en voor expertise-overdracht en -opbouw in het regulier 
onderwijs m.b.t. gewezen anderstalige nieuwkomers.  
 
Gelet op het lerarentekort dat zich ook stelt in het structuuronderdeel ‘onthaaljaar voor 
anderstalige nieuwkomers’ worden vervolgschoolcoaches tijdelijk inzetbaar voor het 
onthaaljaar. Zo kunnen deze personeelsleden bij een acuut lerarentekort worden ingeschakeld 
“op de klasvloer”. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Vervolgschoolcoaches staan in voor de begeleiding, ondersteuning en opvolging van 
anderstalige nieuwkomers die de overstap hebben gemaakt van het onthaaljaar naar het 
regulier onderwijs. Ze zorgen ook voor de expertise-overdracht en -opbouw in het regulier 
onderwijs. Deze vervolgschoolcoaches zijn tijdelijk inzetbaar in het onthaaljaar voor 
anderstalige nieuwkomers. Maatregel is in uitvoering. Scholen hebben de flexibiliteit om van 
deze maatregel gebruik te maken. Wordt niet verder op Vlaams niveau gemonitord. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen. 
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7.8 Flexibele programmatie voor OKAN 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 10 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Het structuuronderdeel ‘onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers’ is momenteel 
programmeerbaar mits goedkeuring van de Vlaamse Regering.   
 
Door het ‘onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers’ tijdelijk vrij programmeerbaar te maken, 
faciliteren we het flexibel inrichten van het onthaaljaar op basis van de noden die zich 
aandienen, en reduceren we de planlast voor schoolbesturen.  

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 24 juni 2022 werden voor het schooljaar 21-22 en 22-23 respectievelijk 11 en 2 
aanvragen goedgekeurd voor nieuwe scholengemeenschappen die onthaalonderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers zullen aanbieden. Voor schooljaar 21-22 zijn sinds 1 februari 2022 10 
nieuwe vestigingsplaatsen voor OKAN in gebruik genomen, voor het schooljaar 22-23 zijn dit er 
6. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen.  
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7.9 Volwassenenonderwijs NT2 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 12 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AHOVOKS 

 
DUIDING MAATREGEL 
CVO en CBE kunnen een beroep doen op projectfinanciering Noodfonds Oekraïne ter waarde 
van 300 euro per cursist met statuut tijdelijke bescherming voor Welkomstmodule NT2. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FD0-1FFD2FA-WT, FD0-1FFD2FB-WT 
Beleidsruimte BA22 2.437.409 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Er zijn extra middelen voorzien voor CVO en CBE om snel een specifiek NT2-aanbod 
(Welkomstmodule) voor Oekraïners te organiseren. Inburgering bepaalt voor elk individu of het 
reguliere NT2-traject dan wel de welkomstmodule NT2 het meest passend is. Meestal wordt het 
reguliere traject verkozen. De centra hebben echter de bijkomende behoefte aan NT2-trajecten 
(inclusief de welkomstmodule NT2) kunnen ondervangen met de hen toegekende reguliere 
middelen zonder beroep te doen op de projectfinanciering Noodfonds Oekraïne. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen.  



Pagina 47 | 115 
 

7.10 Opleidingen in de zomervakantie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 13 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Binnenlands Bestuur, AHOVOKS 

 
DUIDING MAATREGEL 
Taalopleidingen in combinatie van onderwijs en vrijetijdsaanbod voor zowel volwassenen als 
jongeren. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FB0-1FGD2GE-WT 
Beleidsruimte BA22 879.672 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tijdens de zomervakantie hebben volwassenen met de Oekraïense nationaliteit 
volwassenenonderwijs gevolgd. De centra organiseren dit binnen de hen toegekende reguliere 
omkadering. 
 
Naast het organiseren van zomerscholen konden scholen of lokale besturen deze zomer ook 
projectmiddelen krijgen voor het uitwerken van een zomeraanbod voor kinderen met een 
tijdelijk Europees beschermingsstatuut. Daarbij richtte men zich speciaal tot kinderen en 
jongeren die in het kader van de Oekraïnecrisis tijdelijk in België verblijven. Bedoeling was dat 
er voor hen in een gevarieerd en doelgericht aanbod van onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten 
voorzien werd. De ingediende aanvragen worden behandeld.   

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen - (II) 
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7.11 Extra erkenningen buitenlandse diploma's (NARIC) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 14 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO AHOVOKS 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van NARIC-Vlaanderen voor de impact van een verhoogde instroom van 
vluchtelingen op het aantal aanvragen voor diploma-erkenningen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FD0-1FAD2ZZ-LO, FD0-1FAD2ZZ-WT, FD0-1FGD2GL-WT 
Beleidsruimte BA22 66.569 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Er werd 1 VTE aangeworven voor 6 maanden om de aanvragen voor gelijkwaardigheid van 
Oekraïense diploma’s te verwerken. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen.  
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7.12 Versterking ondersteuningsaanbod AGODI 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 15 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO AGODI 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van AGODI voor de ondersteuning die zij aanbiedt aan scholen en lokale 
besturen bij de opmaak van afsprakenkaders rond de toeleiding van Oekraïense leerlingen naar 
de scholen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FGD2GE-WT 
Beleidsruimte BA22 163.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Vorig schooljaar (’21-’22) waren er 103 unieke gemeenten (zowel binnen als buiten LOP-gebied) 
die een ondersteuningsvraag stelden met betrekking tot het ondersteuningsaanbod dat vanuit 
Onderwijs ter beschikking wordt gesteld.  Er werden twee medewerkers aangeworven voor de 
duurtijd van 6 maanden.  

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 22 april 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de 
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs 
van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van 
de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke 
bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering 
van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de 
consequenties van de opvang van deze personen. 
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7.13 Studietoelagen Oekraïense studenten 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 16 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO AHOVOKS 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Als gevolg van de oorlog die momenteel in Oekraïne woedt, wordt een tijdelijk verblijfsstatuut 
toegekend aan Oekraïense studenten. Door dit tijdelijke verblijfstatuut kunnen de studenten 
zich niet beroepen op de vluchtelingenmaatregelen in de regeling studiefinanciering, maar 
moeten ze minstens 12 maanden onafgebroken wettig verblijven in België.  
 
Het nieuwe tijdelijke verblijfsstatuut, heeft op vlak van studiefinanciering dus nadelige gevolgen 
voor studenten die gevlucht zijn uit Oekraïne. In de praktijk zou dit ervoor zorgen dat al deze 
studenten ten vroegste in het academiejaar 2023-2024 aanspraak kunnen maken op 
studiefinanciering. Deze regeling zet deze nadelige behandeling recht zodat deze studenten in 
schooljaar 2022-2023 reeds een studietoelage kunnen krijgen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Open end (algemene middelen) 
Begrotingsartikel(en) FD0-1FGD2HA-WT, FD0-1FAD2ZZ-LO, FD0-1FAD2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 6.053.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze maatregel wordt decretaal pas voorzien vanaf 1 september 2022. De aanvragen lopen 
binnen en worden verwerkt. Ze kunnen indienen tot 1 juni 2023. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap. 
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7.14 Extra OKAN omkadering (omkadering en toelage) 
 

ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 17 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 

DUIDING MAATREGEL 
In het basisonderwijs worden er aanvullende lestijden voor anderstalige nieuwkomers 
voorzien voor scholen of scholengemeenschappen die een minimum aantal aan anderstalige 
nieuwkomers tellen (1,5 lestijd per anderstalige nieuwkomer en sokkel van 2 lestijd op 
schoolniveau).  Er wordt ook voorzien in een extra werkingstoelage. 
 
In het secundair onderwijs worden aan elke contactschool van de scholengemeenschap en 
elke school met onthaalonderwijs buiten een scholengemeenschap 2,5 uren-leraar per 
regelmatige anderstalige nieuwkomer toegekend om te voorzien in onthaalonderwijs. 
 
Het gaat hier om recurrent beleid.  

 

FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FDD2DA-WT, FC0-1FDD2DD-WT, FC0-1FGD2GE-WT 
Beleidsruimte BA22 31.930.735 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

VEK Rapporteringsdata vanuit de scholen zijn nog 
onvolledig of nog niet beschikbaar. 

 

ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
In uitvoering. 

 

BESLUITVORMING  
 
Basisonderwijs:  
Decreet basisonderwijs artikel 138 
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsformatie in het gewoon 
basisonderwijs.  
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het 
basisonderwijs. 
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Secundair onderwijs:  
Codex secundair Onderwijs, art. 222 
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 inzake de organisatie van onthaalonderwijs 
voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs. 
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7.15 Uitbreiding overcapaciteitsgroep anderstalige nieuwkomers in 
buitengewoon onderwijs 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 18 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
In het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kan je anderstalige nieuwkomers inschrijven in 
overcapaciteit. Vanaf 4 maart 2022 kan je ook kleuters jonger dan 5 jaar als anderstalige 
nieuwkomer in overcapaciteit inschrijven in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs. In 
het voltijds gewoon secundair onderwijs, deeltijds beroepssecundair onderwijs en 
buitengewoon secundair onderwijs wordt tijdelijk een extra overcapaciteitsgroep gecreëerd 
voor anderstalige nieuwkomers voor de inschrijvingen.  Dit is voorzien zolang de richtlijn 
2001/55/EG geldig blijft. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Maatregel is in uitvoering maar mate waarin hij wordt gehanteerd wordt niet centraal 
gemonitord. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.16 Extra telmoment voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor 
type basisaanbod, 3 of 9 (ondersteuningsnetwerken) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 19 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Als er in scholen voor gewoon onderwijs op de extra teldag (= eerste schooldag van oktober) 
meer leerlingen zijn met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, 3 en 9 die vallen onder de 
richtlijn 2001/55/EG of die anderstalige nieuwkomer zijn, dan op de eerste schooldag van 
februari van het voorafgaande schooljaar, dan worden voor deze leerlingen bijkomende 
lestijden/lesuren en uren toegekend. De bijkomende omkadering wordt toegekend aan scholen 
voor buitengewoon onderwijs van de ondersteuningsnetwerken waar de scholen voor gewoon 
onderwijs bij aangesloten zijn. Er wordt ook bijkomend werkingsbudget voorzien. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FDD2DA-WT, FC0-1FDD2DC-WT, FC0-1FDD2DD-WT, FC0-

1FDD2DF-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

De middelen zijn voorzien in het decreet Oekraïne van 
03/06/2022: 500.150 euro. 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Op dit moment nog niet in uitvoering. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.17 Vrijstelling inschrijvingsgeld voor cursisten volwassenenonderwijs 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 20 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AHOVOKS 

 
DUIDING MAATREGEL 
Cursisten die op het moment van inschrijving vallen onder het statuut van tijdelijke 
bescherming, hebben recht op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld, net als 
asielzoekers die materiële hulp genieten. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FD0-1FFD2FB-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

De mogelijkheid tot toekenning van de middelen is voorzien in 
het decreet Oekraïne van 03/06/2022. 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Sinds 4 maart 2022 kunnen personen met de Oekraïense nationaliteit op basis van een attest 
van het statuut van tijdelijke bescherming zich kosteloos inschrijven bij de centra voor 
volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.18 Flexibiliteit aanwending NT2 asielmiddelen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 21 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AHOVOKS 

 
DUIDING MAATREGEL 
De toegekende leraarsuren asiel begrotingsjaar 2022 kunnen door de CVO na akkoord van het 
lokaal overlegcomité omgezet worden in geld zodat ze hiermee (via sociaal secretariaat) tijdens 
de zomermaanden contractuelen kunnen aanwerven. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Sinds 1 juli 2022 kunnen centra voor volwassenenonderwijs de hen toegekende leraarsuren voor 
NT2-aanbod in het kader van de asielcrisis flexibeler aanwenden. Tijdens de zomermaanden 
organiseerden de centra daarmee extra NT2-aanbod. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.19 Rechtsgrond voor bijkomende toelages voor instellingen hoger 
onderwijs 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 22 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AHOVOKS 

 
DUIDING MAATREGEL 
Creatie rechtsgrond voor bijkomende toelages voor instellingen hoger onderwijs. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en)  
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

De mogelijkheid tot toekenning van middelen is voorzien in 
het decreet Oekraïne van 03/06/2022. 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De rechtsgrond is voorzien, waarbij nog geen verdere uitvoeringsmodaliteiten werden 
goedgekeurd. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.20 Extra middelen CLB begrotingsjaar 2023 voor onthaal en 
begeleiding 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 23 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Aan de CLB worden extra werkingsmiddelen toegekend voor het organiseren van kwaliteitsvol 
onthaal van Oekraïense vluchtelingen en begeleiding (psychisch en sociaal functioneren, 
fysieke gezondheid/vaccinatiestatus, trauma sensitieve werking, …) waar nodig. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FGD2GD-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22. De middelen zijn voorzien in het 

decreet Oekraïne van 03/06/2022. 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Nog niet in uitvoering. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II).  
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7.21 Middelen voor net overstijgende coördinatie voor de Permanente 
ondersteuningscellen CLB 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 24 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Om alle CLB’s netoverstijgend te ondersteunen wordt er vanaf het begrotingsjaar 2022 tot het 
einde van het schooljaar waarin de richtlijn 2001/55/EG geldig is, extra werkingsbudget 
toegekend aan één van de permanente ondersteuningscellen voor de aanstelling van een 
medewerker. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FC0-1FGD2GD-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22. De middelen zijn voorzien in het 

decreet Oekraïne van 03/06/2022: 59.017 euro. 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De uitbetaling van de extra-werkingsmiddelen en middelen voor één POC is gepland eind 
september/begin oktober. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II).  
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7.22 Regeling onsite onderwijs (nooddorpen) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 25 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Agentschap Binnenlands Bestuur, AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Lokale besturen die een nooddorp inrichten, kunnen een subsidie krijgen om tot het einde van 
dit schooljaar huisonderwijs (bijvoorbeeld in het Oekraïens) te ondersteunen en te faciliteren 
voor kleuters en leerplichtige leerlingen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) FB0-1FGD2GE-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22. De middelen zijn voorzien in het 

decreet Oekraïne van 03/06/2022: 5.293.080 euro. 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Op heden wordt onderwijs voorzien in de nooddorpen Antwerpen en Mechelen. Het aangeboden 
onderwijs wordt gezien als een vorm van “collectief huisonderwijs”. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.23 Afwijking van de aanstellingsvoorwaarden voor het personeel 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 26 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO NARIC-Vlaanderen 

 
DUIDING MAATREGEL 
Personen gevlucht uit Oekraïne die een opdracht in het Vlaamse onderwijs willen opnemen, 
kunnen vanaf 1 juni en in afwachting van een gelijkwaardigheidsverklaring van hun diploma 
door NARIC, alvast gesubsidieerd/aangesteld worden. Aanstellingen zijn mogelijk in een aantal 
specifieke ambten (ambt van kinderverzorger, wervingsambten van het technisch en van het 
bestuurs- en onderwijzend personeel) onder een bekwaamheidsbewijs ‘andere’ met de daarvoor 
geldende salarisschaal. Aanstellingen in wervingsambten van het ondersteunend en het beleids- 
en ondersteunend personeel als voorlopig tijdelijke kunnen eveneens in afwachting van de 
beslissing van NARIC. Hun salaris is conform de huidige voorwaarden. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze maatregel creëert enkel een bijkomende mogelijkheid om personeel aan te kunnen stellen. 
Voorlopig is het aantal personen en VTE dat hiervan gebruik maakt verwaarloosbaar.  

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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7.24 Afwijkingen huisonderwijs 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Onderwijs 
Volgnummer matrix 27 
Bevoegde minister(s) Ben Weyts 
Trekkende entiteit VO Departement Onderwijs en Vorming 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO AGODI 

 
DUIDING MAATREGEL 
Kinderen en jongeren op de vlucht uit Oekraïne kunnen ook voldoen aan de leerplicht via 
huisonderwijs, ofwel individueel, of collectief. Voor deze kinderen zijn er een aantal 
uitzonderingen op de regels van huisonderwijs: 
 
- Ze kunnen op elk moment een verklaring van huisonderwijs indienen en zijn niet gebonden 

door termijnen om in te stappen in huisonderwijs. 
- Ze zijn niet verplicht om zich aan te melden bij de examencommissie om examens af te 

leggen en zijn niet verplicht om te slagen voor de examencommissie om toegelaten te 
worden tot het huisonderwijs. 

- De onderwijsinspectie zal bij hen geen controle uitvoeren op het huisonderwijs. 
 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
 Maatregel is in uitvoering. Betreft hier een doorlopende mogelijkheid om af te wijken van regels 
inzake melding en controle huisonderwijs. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 3 juni 2022 tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar 
aanleiding van de Oekraïnecrisis en tot wijziging van het decreet van 15 juni 2007 betreffende 
het volwassenenonderwijs voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 
2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van 
tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter 
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het 
dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (II). 
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8. OPVANGCAPACITEIT 
 

8.1 Opknap- en beheerskosten sociale huisvesting 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Vlaams 

Woningfonds 
 
DUIDING MAATREGEL 
Betreft twee financiële maatregelen voor sociale verhuurkantoren (SVK’s), sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en woonmaatschappijen:  
 
- SHM’s en woonmaatschappijen krijgen recht op terugbetaling van de reële kosten die ze 

maken om leegstaande sociale huurwoningen, woningen en collectieve voorzieningen op te 
knappen, om ze te doen beantwoorden aan de afwijkende minimale woningkwaliteitseisen, 
en ze door te verhuren aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïense vluchtelingen.  

- SHM’s, SVK’s en woonmaatschappijen krijgen een forfaitaire subsidie om de kosten van het 
beheer te dekken van woningen of collectieve voorzieningen die ze in huur neemt van 
Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met een 
publiek karakter. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) QF0-1QDG2QK-IS 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 76.931,67 euro (uitvoering reeds verwerkt in VMSW-
boekhouding tot 1/9) 

VEK 76.931,67 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Een SHM, SVK of woonmaatschappij kan een tegemoetkoming krijgen voor het ter beschikking 
stellen van bepaalde types woningen en voor het beheer hiervan. 
 
Opknappremie 
 
Een SHM (of woonmaatschappij (WM)) of het Vlaams Woningfonds (VWF) kan subsidie ontvangen 
voor het opknappen van leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van sloop, renovatie 
of verkoop, als die woning wordt aangeboden voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. Deze subsidie bedraagt: 
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- maximaal 3.000 euro op voorwaarde dat de woning minstens 3 maanden en maximaal 5 
maanden verhuurd wordt 

- maximaal 10.000 euro als de woning minstens 6 maanden verhuurd wordt. 
 
Uitvoering per 1/09/2022: 72.931,67 euro (4 SHM’s voor in totaal 19 eenheden) 
 
Beheerspremie 
 
Een SHM, SVK of een woonmaatschappij kan een eenmalige en forfaitaire subsidie krijgen voor 
het in huur nemen van woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse 
besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel om 
die tijdelijk te verhuren aan vluchtelingen uit Oekraïne. De eenmalige subsidie voor de 
organisatie van die verhuring bedraagt 250 euro per zelfstandige woning of per kamer van een 
collectieve voorziening. 
 
Uitvoering per 1/09/2022: 4.000 euro (3 SHM’s voor in totaal 16 eenheden) 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of 
alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne 
(VR 2022 1803 DOC.0313/2TER). 
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8.2 Mobiele units VMSW (inclusief bijkomende SSI) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

 
DUIDING MAATREGEL 
De VMSW kan mobiele woonunits aankopen en ter beschikking kan stellen aan SHM’s en 
woonmaatschappijen voor de tijdelijke opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) QF0-1QDG2QK-IS 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 9.984.522€ 

VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De VMSW bestelde intussen 95 woonunits waarvan 40 woonunits met 3 slaapkamers, 25 
woonunits met 1 slaapkamer en 30 woonunits met 2 slaapkamers. Later dit jaar volgt de 
bestelling van de 32 resterende units.  
 
De productie van de reeds bestelde units werd opgestart door de producenten. De levering van 
de eerste units start half oktober. Dit jaar worden nog minimum 52 woonunits geleverd, de rest 
van de 127 units volgt begin 2023. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of 
alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in 
Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0313/2TER). 
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8.3 Subsidies begeleiding tijdelijk ontheemden 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
In het besluit van 8 april 2022 was een subsidie opgenomen voor de private plekken, waarbij 
per 5 plekken een subsidie van 2.000 euro werd toegekend. Die subsidie was op die manier niet 
uitvoerbaar, omdat dit een koppeling met persoonsgegevens veronderstelt die niet op korte 
termijn te realiseren is (omwille van de privacyregelgeving) en daarna dan een onrealistische 
inspanning zou vergen van de lokale besturen om die informatie aan te leveren, geruime tijd na 
datum. Om die redenen werd deze subsidie herwerkt tot een subsidie op basis van de 
registraties in het rijksregister, die drie keer berekend wordt. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Voor de berekening van deze subsidie wordt uitgegaan van de optelsom van het aantal 
meerderjarige tijdelijk ontheemden uit Oekraïne en het aantal minderjarige Oekraïners, op basis 
van de informatie uit het Rijksregister waarover het Agentschap Binnenlands Bestuur beschikt 
op 30 juni, 30 september en 31 december 2022. De subsidie zal als volgt worden berekend: 
 
- eind juni: # ontheemden in de gemeente * 400 * 0,45 
- eind september: # ontheemden in de gemeente * 400 * 0,45 
- eind december: # ontheemden in de gemeente * 400 * 0,30 
 
Deze subsidie heeft dezelfde uitbetalingsmomenten als de andere subsidievormen onder het 
BVR van 8 april 2022, met name de subsidies voor publieke slaapplekken (categorie 1), de 
subsidies voor specifieke slaapplekken (categorie 2) en de subsidies voor de nooddorpen 
(categorie 3). Al deze subsidies worden een eerste keer berekend in de loop van de maanden 
oktober en november en de vastgestelde subsidiebedragen worden volgens het BVR van 8 april 
2022 een eerste keer uitbetaald uiterlijk eind december 2022. Een tweede uitbetalingsmoment 
is voorzien uiterlijk eind maart 2023.  
 
Voor de eerste uitbetaling op uiterlijk eind december 2022 zullen de registraties in het 
rijksregister van eind juni en eind september worden meegenomen.  Eind juni waren 19.494 
Oekraïense tijdelijk ontheemden in het Rijksregister geregistreerd, wat neerkomt op een 
subsidie van 3.508.920 euro (= 19.494 x 400 x 0,45). Voor september zijn nog geen cijfers gekend. 
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BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de 
opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse 
besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van 
bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (VR 2022 0804 
DOC.0411/2BIS). 
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8.4 Omkaderingskosten publieke plekken 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 4 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Eenmalige subsidies toegekend aan een lokaal bestuur bij de creatie van een publieke plaats 
categorie 1. Bedrag afhankelijk of het een plek met opknapwerken (400 euro) of zonder 
opknapwerken (1.000 euro) betreft. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze subsidie heeft dezelfde uitbetalingsmomenten als de andere subsidievormen onder het 
BVR van 8 april 2022, met name de subsidie voor de begeleiding van tijdelijk ontheemden, de 
andere subsidies voor publieke slaapplekken (categorie 1), de subsidies voor specifieke 
slaapplekken (categorie 2) en de subsidies voor de nooddorpen (categorie 3). Al deze subsidies 
worden een eerste keer berekend in de loop van de maanden oktober en november en de 
vastgestelde subsidiebedragen worden volgens het BVR van 8 april 2022 een eerste keer 
uitbetaald uiterlijk eind december 2022. Een tweede uitbetalingsmoment is voorzien uiterlijk 
eind maart 2023.  
 
De eenmalige subsidie voor publieke slaapplekken (1000 euro of 400 euro) zal worden berekend 
op basis van de registraties en validaties in de Vlaamse Huisvestingstool (VHT). Om de 
subsidieberekening mogelijk te maken is het echter noodzakelijk dat alle gegevens in de VHT 
correct staan. De lokale besturen kunnen daarom nog tot 23 september hun gegevens 
controleren en rechtzetten indien nodig. Na 23 september zijn er in principe geen aanpassingen 
meer mogelijk in de VHT. De door de lokale besturen gemaakte keuzes inzake categorie, 
subcategorie en opknapwerken in de VHT zijn dan definitief. Dan pas kan de subsidieberekening 
worden aangevat. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de 
opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse 
besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van 
bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (VR 2022 0804 
DOC.0411/2BIS). 
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8.5 Opknapsubsidies categorie 1 - Publiek 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 5 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Subsidie ter compensatie van de door of op vraag van lokale besturen gemaakte kosten om een 
veilige en gezonde bewoning te kunnen waarborgen. Deze kosten worden vergoed per 
slaapkamer (2.500 euro) en voor de gemene delen (eveneens 2.500 euro). 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze subsidie heeft dezelfde uitbetalingsmomenten als de andere subsidievormen onder het 
BVR van 8 april 2022, met name de subsidie voor de begeleiding van tijdelijk ontheemden, de 
andere subsidies voor publieke slaapplekken (categorie 1), de subsidies voor specifieke 
slaapplekken (categorie 2) en de subsidies voor de nooddorpen (categorie 3). Al deze subsidies 
worden een eerste keer berekend in de loop van de maanden oktober en november en de 
vastgestelde subsidiebedragen worden volgens het BVR van 8 april 2022 een eerste keer 
uitbetaald uiterlijk eind december 2022. Een tweede uitbetalingsmoment is voorzien uiterlijk 
eind maart 2023.  
 
De subsidie voor opknapwerken aan publieke slaapplekken (maximaal 2500 euro per slaapkamer 
en maximaal 2500 euro per opvangplaats voor het geheel aan gemeenschappelijke delen) zal 
worden berekend op basis van enerzijds de registraties en validaties in de Vlaamse 
Huisvestingstool (VHT) en anderzijds op basis van de facturen en bewijsstukken van de 
uitgevoerde opknapwerken, die de lokale besturen moeten indienen via het Digitaal Loket voor 
Lokale Besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
 
Om de subsidieberekening mogelijk te maken is het echter noodzakelijk dat alle gegevens in de 
VHT correct staan. De lokale besturen kunnen daarom nog tot 23 september hun gegevens 
controleren en rechtzetten indien nodig. Na 23 september zijn er in principe geen aanpassingen 
meer mogelijk in de VHT. De door de lokale besturen gemaakte keuzes inzake categorie, 
subcategorie en opknapwerken in de VHT zijn dan definitief. Dan pas kan de subsidieberekening 
worden aangevat. 
De betreffende subsidiemodule in het Digitaal Loket voor Lokale Besturen is operationeel. Er 
werd een sjabloon gemaakt voor de aanvraag van subsidies voor opknapwerken via het loket, 
een handleiding voor het invullen van dat sjabloon en een checklist met opknapwerken die voor 
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subsidiëring in aanmerking komen. De beoordeling van de ingediende facturen gebeurt door 
het Facilitair Bedrijf, in samenwerking met ABB.  

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de 
opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse 
besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van 
bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (VR 2022 0804 
DOC.0411/2BIS). 
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8.6 Subsidies beheer voor kleinere (<15) en grotere (>15) collectiviteiten 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 6 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Subsidies voor het beheer van publieke plaatsen in kleinere (<15 plekken) en grotere (>15 plekken) 
collectiviteiten. Het bedrag is daarbij hoger voor grotere dan kleinere collectiviteiten (55 euro 
vs. 180 euro) om een stimulans te geven om meer collectieve publieke opvangplekken te creëren 
en de lokale besturen hierbij te ondersteunen in de exploitatiekosten ervan. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze subsidie heeft dezelfde uitbetalingsmomenten als de andere subsidievormen onder het 
BVR van 8 april 2022, met name de subsidie voor de begeleiding van tijdelijk ontheemden, de 
andere subsidies voor publieke slaapplekken (categorie 1), de subsidies voor specifieke 
slaapplekken (categorie 2) en de subsidies voor de nooddorpen (categorie 3). Al deze subsidies 
worden een eerste keer berekend in de loop van de maanden oktober en november en de 
vastgestelde subsidiebedragen worden volgens het BVR van 8 april 2022 een eerste keer 
uitbetaald uiterlijk eind december 2022. Een tweede uitbetalingsmoment is voorzien uiterlijk 
eind maart 2023.  
 
Deze subsidie voor publieke slaapplekken zal worden berekend op basis van de registraties en 
validaties in de Vlaamse Huisvestingstool (VHT). 
Om de subsidieberekening mogelijk te maken is het echter noodzakelijk dat alle gegevens in de 
VHT correct staan. De lokale besturen kunnen daarom nog tot 23 september hun gegevens 
controleren en rechtzetten indien nodig. Na 23 september zijn er in principe geen aanpassingen 
meer mogelijk in de VHT. De door de lokale besturen gemaakte keuzes inzake categorie, 
subcategorie en opknapwerken in de VHT zijn dan definitief. Dan pas kan de subsidieberekening 
worden aangevat. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de 
opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse 
besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van 
bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (VR 2022 0804 
DOC.0411/2BIS). 
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8.7 Dagprijzen categorie 2 (netto) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 7 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Subsidie aan de lokale besturen voor de inhuring en ter beschikkingstelling van specifieke 
plekken uit de toeristische sector (hotel, vakantiewoning, hostel) alsook 
assistentiewoningen/serviceflats. Daarbij wordt een subsidie per dag voorzien, afhankelijk van 
het type aanbod, een minimale duur van beschikbaarheid en de toepassing van een 
correctiefactor als de plek toegewezen werd (recuperatie via huurinkomsten). 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze subsidie heeft dezelfde uitbetalingsmomenten als de andere subsidievormen onder het 
BVR van 8 april 2022, met name de subsidie voor de begeleiding van tijdelijk ontheemden, de 
subsidies voor publieke slaapplekken (categorie 1) en de subsidies voor de nooddorpen 
(categorie 3). Al deze subsidies worden een eerste keer berekend in de loop van de maanden 
oktober en november en de vastgestelde subsidiebedragen worden volgens het BVR van 8 april 
2022 een eerste keer uitbetaald uiterlijk eind december 2022. Een tweede uitbetalingsmoment 
is voorzien uiterlijk eind maart 2023.  
 
Deze subsidie voor specifieke slaapplekken zal worden berekend op basis van de registraties en 
validaties in de Vlaamse Huisvestingstool (VHT). 
Om de subsidieberekening mogelijk te maken is het echter noodzakelijk dat alle gegevens in de 
VHT correct staan. De lokale besturen kunnen daarom nog tot 23 september hun gegevens 
controleren en rechtzetten indien nodig. Na 23 september zijn er in principe geen aanpassingen 
meer mogelijk in de VHT. De door de lokale besturen gemaakte keuzes inzake categorie, 
subcategorie en opknapwerken in de VHT zijn dan definitief. Dan pas kan de subsidieberekening 
worden aangevat. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de 
opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse 
besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van 
bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (VR 2022 0804 
DOC.0411/2BIS). 
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8.8 Dagprijzen categorie 3 (netto) en eenmalige kosten 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 8 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Betreft de recurrente en eenmalige kosten van de nooddorpen (= 2.000 plaatsen) in Antwerpen, 
Mechelen (beide gerealiseerd), Gent (gepland) en een nog te bepalen nooddorp in Vlaams-
Brabant. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) SJ0-1SMC2GA-WT 
Beleidsruimte BA22  

Herverdeeld per 15/07 
VAK 0 euro 
VEK 0 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Deze subsidie heeft dezelfde uitbetalingsmomenten als de andere subsidievormen onder het 
BVR van 8 april 2022, met name de subsidie voor de begeleiding van tijdelijk ontheemden, de 
subsidies voor publieke slaapplekken (categorie 1) en de subsidies voor specifieke slaapplekken 
(categorie 2). Al deze subsidies worden een eerste keer berekend in de loop van de maanden 
oktober en november en de vastgestelde subsidiebedragen worden volgens het BVR van 8 april 
2022 een eerste keer uitbetaald uiterlijk eind december 2022. Een tweede uitbetalingsmoment 
is voorzien uiterlijk eind maart 2023.  
 
De subsidies voor de nooddorpen zullen worden berekend op basis van enerzijds de registraties 
en validaties in de Vlaamse Huisvestingstool (VHT) en anderzijds op basis van de facturen en 
bewijsstukken voor reëel gemaakte kosten, die de lokale besturen moeten indienen via het 
Digitaal Loket voor Lokale Besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
De betreffende subsidiemodule in het Digitaal Loket voor Lokale Besturen is operationeel. Er 
werd een sjabloon gemaakt voor de aanvraag van subsidies voor nooddorpen via het loket. Het 
agentschap Facilitair Bedrijf controleert de ingediende facturen of bewijsstukken.  

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de 
opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse 
besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van 
bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne (VR 2022 0804 
DOC.0411/2BIS). 
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8.9 Opvangcapaciteit in WVG-voorzieningen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Opvangcapaciteit 
Volgnummer matrix 9 
Bevoegde minister(s) Jan Jambon, Bart Somers, Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Agentschap Binnenlands Bestuur 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Wonen-Vlaanderen, Het Facilitair Bedrijf 

 
DUIDING MAATREGEL 
Vanuit WVG worden inspanningen gedaan om mogelijk beschikbaar aanbod in kaart te brengen. 
Deze informatie kan gedeeld worden met de lokale besturen en de dispatch voor de 
opvangmogelijkheden. De concrete afspraken lopen via het lokale niveau. Alle opties kunnen 
vanzelfsprekend lokaal bekeken worden 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Niet in uitvoering. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 

 

 



Pagina 75 | 115 
 

9. WELZIJN 
 

9.1 Eerstelijnsondersteuning Welzijn 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) voor het 
aanbieden van psychosociale eerstelijnshulp bij persoonlijke en psychische problemen aan 
vluchtelingen uit Oekraïne alsook begeleiding van gastgezinnen en vrijwilligers in de 
ondersteuning die zij aanbieden aan deze vluchtelingen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GCF2EA-WT 
Beleidsruimte BA22 4.620.044 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 2.733.000 euro 
VEK 2.278.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 1.767.181,87 euro 
VEK 818.307,56 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 5 september 2022 werden door de Centra Algemeen Welzijnswerk CAW reeds aan 
1.114 Oekraïense tijdelijk ontheemden en 280 personen uit de directe sociale omgeving 
psychologische eerstelijnshulp geboden. Bovendien werden binnen de doelgroep tot en met 5 
september 2022 reeds 148 langdurige begeleidingstrajecten opgestart bestaande uit één of 
meerdere specifieke begeleidingsmodules (bv. ‘Begeleiding bij persoonlijke problemen', 
‘Begeleiding bij precair verblijf’, of ‘Begeleiding bij relatie- en gezinsproblemen’). 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het jaar 2022 aan 11 Centra voor Algemeen Welzijnswerk voor de uitvoering van de 
maatregelen in welzijn, volksgezondheid en gezin naar aanleiding van de Oekraïnecrisis – 
versterking van het aanbod psychosociale eerstelijnshulp bij persoonlijke en psychische 
problemen voor Oekraïense vluchtelingen en hun directe sociale omgeving (VR 2022 0104 
DOC.0404/2BIS). 
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9.2 Geestelijke gezondheidszorg 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Agentschap Zorg en Gezondheid 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 
die gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg bieden aan Oekraïense ontheemden die 
ernstige psychische klachten ontwikkelen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GE0-1GDF2LA-WT 
Beleidsruimte BA22 2.600.339 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 1.350.000 euro 
VEK 1.013.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 1.012.500,00 euro 
VEK 1.012.500,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
In de periode 1 mei 2022 tot en met 12 augustus 2022 werden bij de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG) reeds 67 aanmeldingen van Oekraïners geregistreerd.  
 
- 45 mensen van deze 67 hebben reeds een eerste of tweede face-to-face gesprek gehad. Dat 

betekent dat 22 zorggebruikers ofwel niet kiezen voor een eerste gesprek, ofwel nog moeten 
opstarten. 

- 20 mensen van deze 67 hebben 3 of meer gesprekken gehad (vanaf dan is er sprake van een 
actieve zorgperiode in de geest van het BVR).  

- Tot op 12 augustus 2022 werden 3 zorgperiodes afgesloten.  
 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg voor het aanbieden van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg aan 
vluchtelingen uit Oekraïne (VR 2022 2204 DOC.0448/2). 
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9.3 Coördinatie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking met 1 VTE binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor 
o.a. een snelle en efficiënte afstemming binnen het eigen beleidsdomein en met andere 
betrokken beleidsdomeinen. Deze staat ook in voor (1) een screening van de regelgeving op 
mogelijke problemen van ongewilde exclusie ten gevolge van het speciale statuut van deze 
groep vluchtelingen, (2) het uitwerken van remediëringsvoorstellen met de bevoegde diensten 
en (3) de opvolging van opvang binnen WVG-voorzieningen.   

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GAF2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 107.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 107.000 euro 
VEK 27.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 95.101,06 euro 
VEK 0 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Sinds 20/06/2022 is er tijdelijke versterking aanwezig binnen het departement WVG voor 
afstemming binnen het eigen beleidsdomein (WVG) en met andere betrokken beleidsdomeinen. 
Deze extra 1 VTE is eveneens deelnemer aan de werkgroep Beleidscoördinatie (binnen de 
taskforce Oekraïne). 

 
BESLUITVORMING  
 Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet 

taskforce Opvang Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0314/1). 
 
 Nota aan de Vlaamse Regering Vlaanderen helpt Oekraïne – Verfijning personeelsinzet (VR 

2022 0107 DOC.0748/1BIS). 
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9.4 Mensen met zorgnoden 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 4 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Inzet van bestaande capaciteit hulp aan personen met een handicap en minderjarigen. Binnen 
de huidige regelgeving kunnen minderjarigen in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning 
én hulpmiddelen. Volwassenen kunnen enkel gebruik maken van Rechtstreeks Toegankelijke 
Hulp. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GGF2RX-IS 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 5 september 2022 werd vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) volgende ondersteuning geboden:  
 
- 8 Oekraïense krijgen ondersteuning binnen RTH/DOP (op een totaal van 30 aanvragen); 
- 1 Oekraïense volwassenen krijgt ondersteuning binnen RTH/DOP (op een totaal van 7 

aanvragen); 
- 1 Oekraïens kind krijgt ondersteuning binnen MFC (op een totaal van 3 aanvragen); 
- 12 Oekraïense volwassenen krijgen ondersteuning door zorgaanbieder (zonder PVB, met 

eigen middelen) (op een totaal van 12 aanvragen). 
 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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9.5 Groeipakket 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 5 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie, Agentschap Uitbetaling Groeipakket, private 

uitbetalingsactoren 
 
DUIDING MAATREGEL 
Het recht op het Groeipakket geldt in principe vanaf een verblijfsrecht van meer dan 3 
maanden. Vluchtelingen die dus geregistreerd worden voor het tijdelijk verblijfsrecht, openen 
zo meteen het recht op het Groeipakket als zij gerechtigde kinderen hebben. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Open end (algemene middelen) 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2QX-IS 
Beleidsruimte BA22 48.503.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Uit de meest recente monitoringscijfers uit de Groeipakket applicatie t.e.m. 10.08.2022 zijn er 
9216 unieke kinderen die (recht) hebben op een groeipakket. De +18-jarigen worden hier niet 
mee in rekening gebracht. 

 
BESLUITVORMING  
Decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid. 
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9.6 Huizen van het Kind/OverKophuizen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 6 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie 

 
DUIDING MAATREGEL 
In functie van de noden kan er een tijdelijke versterking van de Huizen van het Kind en de 
OverKophuizen voorzien worden met het oog op het informeren en wegwijs maken van ouders 
met (jonge) kinderen, zwangeren en jongeren (onder meer rond kinderopvang, 
opvoedingsondersteuning, groeipakket, vrije tijd onderwijs, activiteiten van de Huizen van het 
Kind,  ...). 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2UX-IS 
Beleidsruimte BA22 309.400 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Niet in uitvoering. 

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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9.7 1 gezin, 1 plan (1G1P) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 7 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de samenwerkingsverbanden 1 gezin, 1 plan voor het begeleidend 
optreden bij gezinnen met kinderen met specifieke pedagogische noden ter anticipatie op de 
toename van hulpvragen van gezinnen die bv. de CLB, de Huizen van het Kind of de 
OverKophuizen overstijgen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2MX-IS 
Beleidsruimte BA22 545.594 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 576.000 euro 
VEK 432.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 576.000,00 euro 
VEK 144.000,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 31 augustus 2022 meldden 78 Oekraïense gezinnen zich aan voor de 
samenwerkingsverbanden 1 gezin, 1 plan: 
 
- Voor 32 gezinnen werd ondersteuning opgestart;  
- Voor 9 gezinnen werd de begeleiding reeds afgerond. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan diverse 
jeugdhulporganisaties voor de uitvoering van de maatregelen in welzijn, volksgezondheid en 
gezin naar aanleiding van de Oekraïnecrisis - versterking van het jeugdhulpaanbod voor 
Oekraïense vluchtelingengezinnen met (jonge) kinderen en Oekraïense niet-begeleide 
minderjarige  vreemdelingen (VR 2022 2204 DOC.0449/2). 
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9.8 Pleegzorg Vlaanderen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 8 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit van pleegzorgdiensten in Vlaanderen om snel een groter 
volume van screening en matching af te werken teneinde Oekraïense kinderen in pleeggezinnen 
te kunnen opvangen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2MX-IS 
Beleidsruimte BA22 1.705.169 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 720.000 euro 
VEK 540.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 720.000,00 euro 
VEK 180.000,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 5 september 2022 bedraagt het aantal opgestarte snelle pleegplaatsingen van 
Oekraïense niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in totaal 163. Hierbij gaat het om: 
 
- 68 opgestarte snelle pleegplaatsingen van minderjarigen die informeel bij een in België 

wonend sociaal of familiaal netwerk verblijven en die voor netwerkobservatie en 
begeleiding aangemeld worden; 

- 54 opgestarte snelle pleegplaatsingen van Oekraïense minderjarigen die onder een 
overeenkomst tussen de Vlaamse, Belgische en Oekraïense overheden collectief naar 
Vlaanderen getransfereerd worden; 

- 41 opgestarte snelle pleegplaatsingen van Oekraïense minderjarigen die niet onder 
bovenvermelde categorieën vallen. 

 
Tot en met 5 september 2022 werden er 55 van deze trajecten afgesloten. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan diverse 
jeugdhulporganisaties voor de uitvoering van de maatregelen in welzijn, volksgezondheid en 
gezin naar aanleiding van de Oekraïnecrisis - versterking van het jeugdhulpaanbod voor 
Oekraïense vluchtelingengezinnen met (jonge) kinderen en Oekraïense niet-begeleide 
minderjarige  vreemdelingen (VR 2022 2204 DOC.0449/2). 
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9.9 Minor Ndako 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 9 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit van Minor Ndako om directe pleegplaatsing mogelijk te 
maken van grotere groepen kinderen uit Oekraïne die tijdelijke gezinsopvang nodig hebben. 
Minor Ndako staat voor deze gezinnen ook in voor begeleiding en opvolging van de kinderen 
en de gezinnen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2MX-IS 
Beleidsruimte BA22 340.995 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 144.000 euro 
VEK 108.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 144.000,00 euro 
VEK 36.000,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 5 september 2022 werd de expertise van Minor Ndako in 6 trajecten inzake 
pleegplaatsing bijgeschakeld. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan diverse 
jeugdhulporganisaties voor de uitvoering van de maatregelen in welzijn, volksgezondheid en 
gezin naar aanleiding van de Oekraïnecrisis - versterking van het jeugdhulpaanbod voor 
Oekraïense vluchtelingengezinnen met (jonge) kinderen en Oekraïense niet-begeleide 
minderjarige  vreemdelingen (VR 2022 2204 DOC.0449/2). 
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9.10 Traumabegeleiding Solentra 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 10 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie 

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit van Solentra, een derdelijns dienst (UZ Brussel) met een 
aanbod specifiek gericht op traumaverwerking bij vluchtelingen. De dienst werkt goed samen 
met Minor Ndako en kan outreachend ingezet worden voor de NBMV die via Minor Ndako en 
Pleegzorg bij gezinnen worden geplaatst en worstelen met een ernstig trauma. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2MX-IS 
Beleidsruimte BA22 142.246 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 150.000 euro 
VEK 113.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 150.000,00 euro 
VEK 37.500,00 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 5 september 2022 werd de expertise van Solentra in 4 trajecten inzake pleegplaatsing 
bijgeschakeld. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan diverse 
jeugdhulporganisaties voor de uitvoering van de maatregelen in welzijn, volksgezondheid en 
gezin naar aanleiding van de Oekraïnecrisis - versterking van het jeugdhulpaanbod voor 
Oekraïense vluchtelingengezinnen met (jonge) kinderen en Oekraïense niet-begeleide 
minderjarige  vreemdelingen (VR 2022 2204 DOC.0449/2). 
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9.11 Hulplijnen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 11 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
In functie van de noden kan overgegaan worden tot de tijdelijke versterking van capaciteit 
van Tele-onthaal. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GCF2EA-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Voor de oproepen omtrent Oekraïne heeft Tele-onthaal dit de eerste maand apart geregistreerd. 
Het bleek echter al snel dat de oproepen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op een 
viertal weken aan het wegdeemsteren waren (van 11% naar 2,8%). Gelet daarop is de registratie 
gestopt om de administratieve last bij de vrijwilligers zo laag mogelijk te houden. Aangezien er 
geen excessieve stijging van het aantal oproepen waren, werden er ook geen extra vrijwilligers 
of andere middelen ingezet. 

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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9.12 Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 12 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien Regie 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
In functie van de behoefte en opvangvraag van de gevluchte gezinnen kan de mogelijkheid 
bekeken worden om bijkomende initiatieven te nemen om de impact op de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van de bestaande kinderopvang zo beperkt mogelijk te houden. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2UX-IS 
Beleidsruimte BA22 10.506.524 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Het reguliere aanbod is voorlopig voldoende. 

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 



Pagina 87 | 115 
 

9.13 Regierol lokale besturen GBO 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 13 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de regierol van de lokale besturen binnen de 
samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal (GBO) zodat de functies en 
werkingsprincipes van het GBO specifiek ten aanzien van de Oekraïense vluchtelingen kunnen 
worden gerealiseerd. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GCF2EA-WT 
Beleidsruimte BA22 3.825.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 3.825.000 euro 
VEK 3.188.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 3.787.500,00 euro 
VEK 1.130.769,60 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De lokale besturen die penhouder zijn van de GBO-samenwerkingsverbanden ontvingen 
subsidies in het kader van deze maatregel. Er werd een tussentijdse stand van zaken opgevraagd 
met betrekking tot de ondernomen acties in het kader van de regiefunctie van het GBO en de 
bereikte resultaten. Deze informatie zal beschikbaar zijn vanaf november 2022. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap 
voor het jaar 2022 voor de uitvoering van de maatregelen in welzijn, volksgezondheid en gezin 
naar aanleiding van de Oekraïnecrisis – “versterken regierol binnen de 
samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal teneinde de functies en 
werkingsprincipes van het GBO ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen te realiseren” (VR 2022 
0104 DOC.0410/2). 
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9.14 Preventief zorgaanbod huisartsenkringen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 14 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Agentschap Zorg en Gezondheid 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Toekenning van een subsidie aan de huisartsenkringen en Domus Medica om een preventief 
zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te organiseren.  

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GE0-1GDF2JA-WT 
Beleidsruimte BA22 1.926.328 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 1.690.000 euro 
VEK 1.290.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 30 juni 2022 gingen reeds meer dan 4.000 tijdelijk ontheemden in op het preventief 
zorgaanbod. Bovendien werden reeds 250 TBC-screenings geregistreerd, en bijna 600 tijdelijk 
ontheemden gingen in op het vaccinatieaanbod. Beide cijfers (TBC-screenings en aantallen 
ontheemden dat gebruik maakte van het vaccinatie-aanbod) zijn een onderschatting, aangezien 
niet alle testen en vaccinaties in deze cijfers opgenomen werden. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 

subsidie aan de huisartsenkringen, aan Domus Medica en de Vlaamse vereniging voor 
respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding om een preventief zorgaanbod voor 
de Oekraïense ontheemden te organiseren (VR 2022 0605 DOC.0516/1BIS). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de huisartsenkringen 
en aan Domus Medica om een preventief zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te 
organiseren (VR 2022 0605 DOC.0516/2BIS). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de VRGT om de 
tuberculose opvolging voor de Oekraïense ontheemden te organiseren (VR 2022 0605 
DOC.0516/3BIS). 
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9.15 Vaccinatie (excl. dienstverlening Opgroeien Regie) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 15 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Agentschap Zorg en Gezondheid 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Compensatie voor de kosten voor de aankoop en levering van basisvaccins via Vaccinnet, voor 
het uitnodigen en ontvangen van de te vaccineren tijdelijk ontheemden, voor het uitvoeren van 
de screenings en voor het vaccineren zelf. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GE0-1GDF2JA-WT 
Beleidsruimte BA22 2.539.409 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 871.000 euro 
VEK 871.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 30 juni 2022 gingen er bijna 600 tijdelijk ontheemden in op het vaccinatieaanbod. 
Het cijfer is een onderschatting, aangezien niet alle vaccinatiegegevens (bv van CLB) in deze 
cijfers opgenomen werden. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 

subsidie aan de huisartsenkringen, aan Domus Medica en de Vlaamse vereniging voor 
respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding om een preventief zorgaanbod voor 
de Oekraïense ontheemden te organiseren (VR 2022 0605 DOC.0516/1BIS). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de huisartsenkringen 
en aan Domus Medica om een preventief zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te 
organiseren (VR 2022 0605 DOC.0516/2BIS). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de VRGT om de 
tuberculose opvolging voor de Oekraïense ontheemden te organiseren (VR 2022 0605 
DOC.0516/3BIS). 
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9.16 Nazorg vaccinatie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 16 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Agentschap Zorg en Gezondheid 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Compensatie voor extra financiering voor de opvolging van de resultaten van de TBC-
screening en begeleiding van oude en nieuwe TBC-gevallen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GE0-1GDF2JA-WT 
Beleidsruimte BA22 77.963 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 56.000 euro 
VEK 56.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 55.500,00 euro 
VEK 55.500,00 euro 

Uitvoering nog niet 
boekhoudkundig verwerkt 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot en met 30 juni 2022 werden reeds 250 TBC-screenings geregistreerd. Het cijfer vormt een 
onderschatting, aangezien niet alle testen in deze cijfers opgenomen werden. 

 
BESLUITVORMING  
- Nota aan de Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een 

subsidie aan de huisartsenkringen, aan Domus Medica en de Vlaamse vereniging voor 
respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding om een preventief zorgaanbod voor 
de Oekraïense ontheemden te organiseren (VR 2022 0605 DOC.0516/1BIS). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de huisartsenkringen 
en aan Domus Medica om een preventief zorgaanbod voor de Oekraïense ontheemden te 
organiseren (VR 2022 0605 DOC.0516/2BIS). 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de VRGT om de 
tuberculose opvolging voor de Oekraïense ontheemden te organiseren (VR 2022 0605 
DOC.0516/3BIS). 
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9.17 Eerstelijnsaanbod zorg / zorgraden 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 17 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Agentschap Zorg en Gezondheid 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
De lokale besturen, als belangrijke cluster binnen de zorgraden, en de CAW als actor uit de 
cluster welzijn, informeren de leden van de zorgraad over het hulpverleningsaanbod voor de 
specifieke doelgroep.  Bijkomende noden omtrent het zorgaanbod kunnen worden besproken 
op de zorgraad en kunnen in overleg met de betrokken actoren (zorg, welzijn, lokale besturen) 
worden afgestemd. Vb. inventariseren welke huisartsen beschikbaar zijn om Oekraïners 
eerstelijnszorg te verlenen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag - dit wordt binnen de reguliere 

middelen opgenomen 
 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Het reguliere aanbod is voorlopig voldoende. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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9.18 Voorzieningen jeugdhulp - begeleidingen NBMV 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 18 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Opgroeien Regie 

 
DUIDING MAATREGEL 
Inzet bestaande capaciteit voorzieningen jeugdhulp voor de opvang van niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen (NVMB).  Enkel wanneer de instroom het bestaande aanbod zou 
overbelasten dienen hier bijkomende investeringen te gebeuren. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2MX-IS 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Het reguliere aanbod is voorlopig voldoende. 

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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9.19 Dienstverlening Opgroeien Regie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 19 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Opgroeien Regie 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit van Opgroeien Regie (met inbegrip van de lokale 
dienstverlening Kind en Gezin en de consultatiebureaus en haar artsen) zodat jonge Oekraïense 
kinderen en hun gezinnen op een kwaliteitsvolle manier ondersteund en begeleid worden (zowel 
pedagogisch, sociaal als medisch) en de reguliere werking gevrijwaard wordt. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2UX-IS 
Beleidsruimte BA22 636.052 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Uit recente cijfergegevens van begin september blijkt dat er een instroom is van meer dan 1000 
kinderen, waarvan 950 kinderen minimum een eerste contact gehad hebben. 

 
BESLUITVORMING  
Nota aan de Vlaamse Regering betreffende de versterking van de lokale dienstverlening Kind en 
Gezin van Opgroeien als antwoord op het stijgend aantal dossiers ten gevolge van de instroom 
van Oekraïense vluchtelingengezinnen met jonge kinderen (VR 2022 1706 DOC.0681/1BIS). 



Pagina 94 | 115 
 

9.20 Ontwikkeling IT Groeipakket 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Welzijn 
Volgnummer matrix 20 
Bevoegde minister(s) Hilde Crevits 
Trekkende entiteit VO Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Een aanpassing van de IT-applicatie voor de berekening en uitbetaling van toeslagen i.k.v. het 
gezinsbeleid is noodzakelijk. De aanpassing dient om te voorkomen dat Vlaamse gezinnen die 
voorzien in opvang van Oekraïense ontheemden een negatieve impact zouden ondervinden op 
hun toeslagen ten gevolge van dit engagement. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) GB0-1GEF2QY-IS 
Beleidsruimte BA22 60.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK 60.000 euro 
VEK 60.000 euro 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De IT-applicatie wordt tot op heden gebruikt voor de berekening en uitbetaling van de toeslagen 
van het groeipakket voor tijdelijk ontheemden. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering over de IT-investeringen van het Agentschap Uitbetaling 
Groeipakket in het kader van de Oekraïnecrisis (VR 2022 2406 DOC.0690/2). 
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10. WONEN 
 

10.1 Versoepelen woningkwaliteitsnormen 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Wonen 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel https://www.wonenvlaanderen.be/Versoepeling%20van%20de

%20woningkwaliteitsvereisten  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
De afwijkingen op de woningkwaliteitsnormen kunnen ervoor zorgen dat meer woningen in 
aanmerking komen voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Deze afwijkende 
woningkwaliteitsnormen gelden voor alle woningen die verhuurd of ter beschikking gesteld 
worden aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. De tijdelijke huisvesting moet altijd in veilige, 
gezonde en menswaardige omstandigheden gebeuren. Er zijn dan ook geen afwijkingen 
toegestaan op woningkwaliteitsgebreken van categorie III die een veiligheids- of 
gezondheidsrisico inhouden of een inbreuk betekenen op de menswaardigheid. 
Onbewoonbaarheid en overbewoning zijn bijgevolg in geen geval toegestaan. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De afwijkende woningkwaliteitsnormen worden toegepast op de huisvesting van tijdelijk 
ontheemden uit Oekraïne. Volgende initiatieven werden genomen om de lokale besturen hierbij 
te ondersteunen: 
 
- Webpagina (zie link hierboven);  
- Eenvoudige checklist voor niet-woningcontroleurs met indicaties van ernstige 

woningkwaliteitsproblemen;  
- Afwijkende technische verslagen voor zelfstandige woningen en kamers in het Vlaams Loket 

woningkwaliteit (VLOK) voor woningcontroleurs (zie fiche “Aanpassing Vlaams Loket 
Woningkwaliteit”). Met deze afwijkende technische verslagen zijn intussen een 400-tal 
woningen gecontroleerd.  

- Brief van de Vlaamse minister van Wonen van 24 maart 2022 met een aantal concrete 
aanbevelingen voor het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en menswaardigheid van 
de zelfstandige woningen en kamers waarin Oekraïense vluchtelingen tijdelijk worden 
gehuisvest; 

- Webinar over de afwijkende woningkwaliteitsnormen op 31 maart 2022, met 160 deelnemers; 
- FAQ over de toepassing van de afwijkende woningkwaliteitsnormen. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of 
alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne 
(VR 2022 1403 DOC.0310/2). 
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10.2 Aanpassing Vlaams Loket Woningkwaliteit 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Wonen 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Aanpassingen aan VLOK (Vlaams Loket Woningkwaliteit): gestructureerde gegevensstroom en 
aangepaste modellen technisch verslag. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) QF0-1QDG2TA-WT 
Beleidsruimte BA22 30.000 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Uitgevoerd. Wordt verder opgevolgd en verfijnd indien nodig. 

 
BESLUITVORMING  
Ternota aan de Vlaamse Regering Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling 
van  de  tijdelijke  huisvesting  van  gezinnen  of  alleenstaanden  die  dakloos zijn of dreigen 
te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne (VR 2022 1803 DOC.0313/1TER). 
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10.3 Huursubsidies en -premies 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Wonen 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
In functie van de van de doorstroom van de tijdelijk ontheemden naar de private huurmarkt 
kan er druk komen op de beschikbare budgetten voor huursubsidies en -premies. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) QF0-1QDG2PA-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Voorlopig zien we geen stijging in het totaal van de maandelijkse aanvragen. We vragen een 
machtiging aan om de code ’tijdelijke bescherming’ op te vragen uit het rijksregister, waardoor 
we concreet zicht krijgen op het aantal aanvragen van deze doelgroep. 

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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10.4 ICT impact op huursubsidieapplicatie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Wonen 
Volgnummer matrix 4 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
In functie van de van de doorstroom van de tijdelijk ontheemden naar de private huurmarkt 
kan er druk komen op de beschikbare budgetten voor huursubsidies en -premies. Dit kan ook 
aanleiding geven tot aanpassingen in de huursubsidieapplicatie. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Oekraïneprovisie 
Begrotingsartikel(en) QF0-1QDG2TA-WT 
Beleidsruimte BA22 Niet voorzien bij BA22 

Herverdeeld per 15/07 
VAK  
VEK  

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
We vragen een machtiging aan om de code ’tijdelijke bescherming’ op te vragen uit het 
rijksregister, waardoor we concreet zich krijgen op het aantal aanvragen van deze doelgroep. 
De NHS-applicatie passen we aan om deze gegevens te kunnen registreren. 

 
BESLUITVORMING  
Nog niet voorzien. 
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10.5 Kader voor de vergoeding van de opvang van tijdelijk ontheemden 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Wonen 
Volgnummer matrix 5 
Bevoegde minister(s) Matthias Diependaele 
Trekkende entiteit VO Wonen-Vlaanderen 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

 
DUIDING MAATREGEL 
Invoering van een huurprijsregulering voor het verhuren van een slaapfaciliteit in een collectieve 
opvangvoorziening, kamers, zelfstandige woningen of mobiele woonunits door een SVK, SHM, 
VWF of woonmaatschappij aan tijdelijke ontheemden uit Oekraïne. Voor lokale besturen en 
private partners is deze huurprijs richtinggevend. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Er is een huurprijsregeling die consulteerbaar is op de website van Wonen-Vlaanderen. 

 
BESLUITVORMING  
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de huurprijs voor de tijdelijke huisvesting van 
gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog 
in Oekraïne, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2022 tot 
regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen 
te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot opheffing van besluit van de 
Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot regeling van de tijdelijke huisvesting van gezinnen of 
alleenstaanden die dakloos zijn of dreigen te worden naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne 
(VR 2022 2503 DOC.0346/2). 
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11. WERK 
 

11.1 Pre-screening 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 1 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO  
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Bepalen wie kan en wil werken en wie niet. WSE gaat ervan uit dat dit binnen de OCMW's wordt 
opgenomen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron Geen budgettaire weerslag 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Bij het begin van de Oekraïne-crisis maakte VDAB de afspraak met VVSG-OCMW's en de 
Agentschappen Integratie en Inburgering om een inschatting te doen of deze tijdelijk 
ontheemden ambities hebben richting werk (kunnen/willen werken). Na doorverwijzing richting 
VDAB doet de VDAB-bemiddelaar een grondige screening, in casu het bepalen van de afstand 
tot de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Op basis hiervan wordt het traject naar werk opgezet. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.2 Aansluiten op reguliere dienstverlening en aanbod 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 2 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking van de capaciteit bij de VDAB voor onthaal, aanmaken dossier, bepalen 
competenties en interesses, bepalen van de gepaste dienstverlening. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 1.521.737 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 220.890 euro 

VEK 220.890 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tussen 1 maart 2022 en 5 september 2022 schreven 4.334 Oekraïners zich in bij de VDAB. Voor 
deze Oekraïners werd een dossier aangemaakt, werden competenties en interesses gescreend 
en werd de gepaste dienstverlening bepaald. Van de bij de VDAB ingestroomde Oekraïners 
werden 1.267 reeds aan een job geholpen, en zijn 774 nog steeds aan het werk (cijfergegevens 5 
september 2022). 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.3 TWE-OCMW 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 3 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Uitbreiding begeleiding Tijdelijke Werkervaring OCMW. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 2.732.956 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 159.480 euro 

VEK 159.480 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Bij tijdelijke Werkervaring OCMW gaat het om intensieve trajecten aangeboden door de OCMW’s 
voor werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en 
arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit, 
competenties en werkervaring verwerven binnen een reële werkomgeving. Zowel VDAB als de 
OCMW’s willen ontheemden uit Oekraïne die willen werken zo snel mogelijk een job op passend 
niveau aanbieden. In specifieke gevallen kan deze maatregel ook voor deze groep ingezet 
worden. Op 5 september telde VDAB 41 Tijdelijke Werkervaring trajecten voor ontheemden uit 
Oekraïne. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.4 Uitbreiding intensieve begeleiding door andere partners 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 4 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Uitbreiding reeds bestaande trajecten door partners, trajecten specifiek op maat van 
werkzoekenden met weinig of geen kennis Nederlands. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 906.021 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 33.024 euro 

VEK 33.024 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
VDAB wil voor ontheemden uit Oekraïne het hele gamma aan intensieve begeleidingen door 
partners gebruiken. Het gaat dan om klassieke tenders als de Tender Intensieve Bemiddeling en 
Begeleiding voor Anderstaligen of specifieke andere trajecten voor anderstaligen (HOA – 
intensieve begeleiding op maat van hooggeschoolde anderstaligen, LOA of loopbaanoriëntatie 
voor anderstaligen, enz.). Op 5 september kregen 328 ontheemden uit Oekraïne één of meer 
intensieve trajecten aangeboden.   

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.5 NT2-acties 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 5 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Versterking bestaand aanbod VDAB en partners, Voor- en schakeltrajecten NT2, (cursist)kosten 
opleidingserkenningen onderwijs en Agentschap Integratie en Inburgering. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 369.079 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 8.755 euro 

VEK 8.755 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Nederlands voor Anderstaligen (NT2) vormt met 3.015 acties voor 1.520 unieke Oekraïners de 
meest omvangrijke maatregel. VDAB stelt vast dat de grootste behoeften bij zowel Oekraïners 
als werkgevers zich situeren op het vlak van taal en communicatie. Voor de realisatie van deze 
acties, bijv. Basisopleidingen Nederlands, werkt VDAB ook samen met partners, waarvan 
onderwijs in bovenstaande acties de grootste blijkt te zijn.   

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.6 Nederlands op de opleidingsvloer (NODO) 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 6 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Versterking specifieke ondersteuning voor anderstalige cursisten in opleiding zodat het volgen 
van een beroepsopleiding en opleiding Nederlands gecombineerd kunnen worden. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 21.914 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 7.380 euro 

VEK 7.380 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Aangezien een basiskennis van het Nederlands doorgaans nodig is om een opleiding te volgen, 
zijn er, excl. IBO, momenteel voor 82 personen 106 opleidingsacties gestart. Zoals voorzien in de 
verschillende fasen van de maatregelen, zal dit aandeel wellicht stijgen op het moment dat het 
taalniveau van de Oekraïense nieuwkomers stijgt en men klaar is voor vervolgacties. Aangezien 
Nederlands Op de Opleidingsvloer gekoppeld is aan reguliere tewerkstelling zal dit aandeel in 
de toekomst vermoedelijk ook toenemen.  

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.7 IBO met taalondersteuning 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 7 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Uitbreiding van de klassieke individuele beroepsopleiding in de onderneming met extra 
ondersteunende maatregelen voor anderstalige cursisten. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 114.387 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 81.270 euro 

VEK 81.270 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Voor 75 Oekraïners werd er een IBO opgestart. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.8 Job- en taalcoaching 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 8 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Versterking specifieke ondersteuning op de werkvloer voor anderstaligen wanneer zij aan het 
werk gaan. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 308.707 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 32.400 euro 

VEK 32.400 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Voor 35 Oekraïners werd job- en taalcoaching op de werkvloer ingezet. VDAB maakte het recent 
ook mogelijk dat de uitzendsector een beroep kan doen op job- en taalcoaching. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.9 Beroepsopleiding 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 9 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Organiseren van opleidingen voor de tijdelijk ontheemden wanneer daar nood aan is. Daarbij 
wordt, in functie van deze doelgroep, gemikt op korte opleidingen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 1.008.375 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 96.105 euro 

VEK 96.105 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Aangezien een basiskennis van het Nederlands doorgaans nodig is om een opleiding te volgen, 
zijn er, excl. IBO, momenteel voor 82 personen 106 opleidingsacties gestart. Zoals voorzien in de 
verschillende fasen van de maatregelen, zal dit aandeel wellicht stijgen op het moment dat het 
taalniveau van de Oekraïense nieuwkomers stijgt en men klaar is voor vervolgacties. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 



Pagina 109 | 115 
 

11.10 Communicatie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 10 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Vertalen van enkele cruciale pagina's op de website van VDAB, vertalen ander 
communicatiemateriaal (flyers, filmpjes, ...), opzetten specifieke communicatieacties. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JDB2CY-IS 
Beleidsruimte BA22 41.250 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

Uitvoering nog niet verwerkt 
op de provisie Noodfonds 
Oekraïne 

VAK 10.312,5 euro 

VEK 10.312,5 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Volgende acties m.b.t. communicatie werden opgezet: 
 
- Specifieke pagina voor anderstalige nieuwkomers werd in het Oekraïens vertaald.  
- Filmpje met voorstelling VDAB in het Russisch gesproken werd ondertiteld in het Oekraïens.  
- Landingspagina voor lokale besturen met ondersteuning voor screening van afstand tot de 

arbeidsmarkt werd gepubliceerd.  
- Deel ‘werk’ in welkomstbrochure voor Oekraïense ontheemden van AgII werd door VDAB 

opgemaakt.  
- Specifieke brochure voor lokale besturen die kan worden meegegeven aan tijdelijk 

ontheemden werd opgemaakt door VDAB en vertaald in het Russisch en Oekraïens.  
 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 



Pagina 110 | 115 
 

11.11 Versterking van de dienst economische migratie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 11 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Departement Werk en Sociale Economie 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking dienst economische migratie: Informatieverstrekking, opvolging evoluties, 
bijkomende dossiers in het kader van de beroepskaarten voor Oekraïners en derdelanders die 
in Oekraïne wonen die hier een zelfstandige activiteit willen opstarten en arbeidskaarten voor 
Oekraïners, Oekraïners die reeds in de EU verblijven (niet terug kunnen en/of bv. in het kader 
van seizoensarbeid in Vlaanderen willen werken) en derdelanders die in Oekraïne wonen. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JAB2ZZ-LO, JB0-1JAB2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 47.298 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK  
VEK  

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De dienstverlening vanuit de dienst economische migratie gericht op Oekraïners en 
derdelanders woonachtig in Oekraïne werd opgestart. Sedert 24 februari tot op 15 juli 2022 
werden volgende aantallen vragen behandeld: 
 
- 146 telefonische vragen over de tewerkstelling van Oekraïners - 3e landers woonachtig in 

Oekraïne; 
- 84 vragen per mail over de tewerkstelling van Oekraïners - 3e landers woonachtig in 

Oekraïne; 
- 2 dossiers beroepskaarten voor Oekraïners en 3e landers woonachtig in Oekraïne (waarvan 

1 toegekend). Vanaf 20 augustus 2022 zijn vluchtelingen uit Oekraïne met het statuut van 
tijdelijke bescherming vrijgesteld van de beroepskaart om in België als zelfstandige te 
werken. Dit gebeurt op basis van het KB van 30 juli 2022 zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 10 augustus 2022; 

- 2.570 aanvragen arbeidskaarten voor Oekraïners die niet in aanmerking komen voor het 
statuut tijdelijke bescherming (meestal omdat ze reeds op het grondgebied van de EU 
verblijven) (2.464 lopende dossiers). 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.12 Versterking van de Vlaamse Sociale Inspectie 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 12 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Departement Werk en Sociale Economie 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Tijdelijke versterking Vlaamse Sociale Inspectie: om het risico op misbruiken tegen te gaan, 
worden specifieke extra controles voorzien op de tewerkstelling van Oekraïense burgers door 
de Vlaamse Sociale Inspectie. Dit zowel bij werkgevers die Oekraïners tewerkstellen, in het kader 
van zwartwerk als in het kader van detachering. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 
Begrotingsartikel(en) JB0-1JAB2ZZ-LO, JB0-1JAB2ZZ-WT 
Beleidsruimte BA22 308.897 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 13.825,98 euro 
VEK 13.825,98 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
Tot op 31 augustus 2022 werden 53 bijkomende controles uitgevoerd door de Vlaamse Sociale 
Inspectie. Bij deze controles werden tot dusver 265 personen gecontroleerd. 

 
BESLUITVORMING  
Niet voorzien. 
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11.13 Addenda Oekraïne bij de sectorconvenants 
 
ALGEMENE INFO 
Sector Werk 
Volgnummer matrix 13 
Bevoegde minister(s) Jo Brouns 
Trekkende entiteit VO Departement Werk en Sociale Economie 
Webpagina m.b.t. maatregel  
Betrokken entiteit(en) VO  

 
DUIDING MAATREGEL 
Flankerend aan de (inter-)sectorale aanpak van de VDAB kunnen sectoren via het afsluiten van 
een addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis’ bij hun respectieve 
sectorconvenants een beroep doen op bijkomende ondersteuning die is gericht op de 
tewerkstelling van Oekraïense vluchtelingen. Via het samenbrengen van de juiste partners, het 
snel detecteren van geschikte vacatures, werkplekken voor werkplekleren zorgen we er mee 
voor dat de vacatures efficiënt tot bij de doelgroep geraken. De kennis van de Nederlandse taal 
is belangrijk bij de activering van deze doelgroep. We dragen de sectoren op om in te zetten op 
taalondersteuning met oog op het aanleren van het Nederlands. Deze doelstelling wordt van 
nabij opgevolgd. 
 
Sectorale aanpak om sneller geschikte vacatures (voor deze doelgroep) te detecteren, 
werkplekleren te kunnen organiseren, en de vele actoren in een partnerschap te verbinden, 
gericht op arbeidsmarktkansen voor deze mensen: 
 
- Addenda in 13 sectoren 
- 1 VTE coördinator om de sectorale aanpak uit te werken en te coördineren op het terrein. 
- Ondersteunde werkingstoelage SERV voor het creëren van intersectorale projecten. 

 
FINANCIERING 
Financieringsbron REACT-EU 

Begrotingsartikel(en) JB0-1JAB2ZZ-LO, JB0-1JAB2ZZ-WT, JB0-1JDB2IB-WT, JB0-1JDB2AY-
IS 

Beleidsruimte BA22 669.458 euro 

Herverdeeld per 15/07 
VAK Niet van toepassing 
VEK Niet van toepassing 

Uitvoering boekhoudkundig 
verwerkt per 30/06 

VAK 9.129,18 euro 
VEK 9.129,18 euro 

 
ALGEMENE VOORTGANG MAATREGEL 
De addenda zijn reeds opgestart en ook de intersectorale werking is reeds opgestart. De 
projectcoördinator is in dienst. 

 
BESLUITVORMING  
De addenda en werving werden reeds goedgekeurd door de VR. 
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