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Asiel in België



Fedasil
Kerntaken van Fedasil
• Instelling van openbaar nut onder voogdij van 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Mr. Theo Francken)
• Kwaliteitsvolle opvang organiseren voor asielzoekers

• Rechtstreeks via Fedasil centra
• Via opvang partners: 

• Rode Kruis, Croix Rouge, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas, Samu 
Social, Mutualités Socialistes…

• de meeste OCMW’s in België (de LOI’s of Lokale Opvang Initiatieven)
• nu ook privé operatoren (G4S, Senior Assist, Bridgestock etc…)

• Begeleiding voorzien voor asielzoekers en NBMV (niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen)

• Medisch, psychologisch en sociaal
• Toegang tot juridische bijstand, school / opleidingen…

• Coördinatie van opvangnetwerk en vrijwillige terugkeer



Asiel in België

DVZ
• Registratie asielaanvraag (DVZ, WTC II, Brussel)

Dispatch
ing 

Fedasil

• Toewijzing Opvangplaats (collectief centrum of individuele opvang)

Fedasil
en 

partners

• Opvang : Bed – bad – brood
• Medische, psychische en sociale begeleiding

CGVS
• Beslissing over asielprocedure ; mogelijkheid beroep bij RVV

Uitstro
om

•Positieve beslissing (erkend vluchteling, subsidiaire bescherming)
 2 maand transitie naar maatschappij (OCMW)

•Negatieve beslissing CGVS en RVV
 vrijwillig terugkeertraject (OTP) of clandestiniteit



Het opvangnetwerk in België
92 collectieve centra

• 28 Fedasil
• 23 Rode Kruis
• 27 Croix Rouge
• 9 privé partners
• 3 overig

NB: 49 centra in juni 2015
= elke week +/- 2 nieuwe 

centra bij



Evolutie van het aantal 
opvangplaatsen
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Asielzoekers in België
• Meest voorkomende nationaliteiten:

• Irak (25%)
• Syrië (20%)
• Afghanistan (17%)
• Somalië (6%)
• Guinee (2%)

• Gezinssamenstelling
• Alleenstaande mannen: 45%  //  Alleenstaande vrouwen: 5%
• NBMV: 5,5%
• Gezinnen : 44,5%

• Leeftijdscategorieën
• < 6 jaar : 10% . 18 tot 24 jaar: 18%
• 6 tot 17 jaar: 29% . 25 tot 44 jaar: 35

. 45 jaar en meer: 8%



Vaccinatiebeleid



Specifieke vaccinatie asielzoekers 
Extra vaccinatie tegen poliomyelitis 
• Context

• Eradicatie polio in de wereld tegen 2015
• in 2013 – 2014: opnieuw polio virus in Syrië, Irak, Israël …

• Doelgroep
• Nieuwkomers afkomstig uit landen met actieve circulatie van wild 

polio virus : momenteel enkel Afghanistan en Pakistan

• Vaccinatieschema
• Volwassenen: één rappel IPV (Imovax® )

• binnen 3 maand na aankomst in België
• onafgezien van vaccinatiestatus , tenzij bewijs poliovaccinatie over 

laatste 12 maand
• Kinderen en jongeren < 18 jaar: vervolledigen vaccinatieschema tot 

3 dosissen: met interval van min. 1 maand tot 6 maand 



Algemeen vaccinatiebeleid
Voor kinderen < 6 jaar
• Vaccinatie volgens Vlaamse en Waalse vaccinatiekalender 

( cfr. richtlijnen HGR) 

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar:
• Alle (inhaal)vaccinaties volgens Vlaamse en Waalse 

vaccinatiekalender ( cfr. richtlijnen HGR)

Volwassen asielzoekers vanaf  18 jaar:
• Mazelen – bof – rubella (geboren na 1970) 
• Difterie – tetanus – kinkhoest (rappel en zwangere vrouwen)
• Hepatitis A (collectieve keuken)
• Seizoensgebonden griep (influenza) (risicogroepen)



Vaccinatiebeleid vanaf 18 jaar
Vaccinatie tegen mazelen – bof - rubella
• Context

• Objectief : eliminatie mazelen in Europa in 2015…
• Opflakkering van mazelen (epidemie) sedert okt 2014 in Slovenië, 

Duitsland (Berlijn < asielzoekers), Herzegovina, Servië, Kyrgystan… 
• Ook buiten Europa: USA, Canada, China, Soedan, Guinee… 

• Doelgroep: 
• Alle nieuwkomers die geboren zijn na het jaar 1970 van alle landen van de 

wereld, zonder bewezen immuniteit : 
• mazelen niet hebben doorgemaakt op kinderleeftijd EN
• niet gevaccineerd zijn of slechts éénmalig gevaccineerd 

• Vaccinatieschema:
• Completeren van 2 dosissen (M.M.R. VaxPro® ) met interval van minstens 

4 weken
• NIET : (potentieel) zwangere vrouwen



Vaccinatiebeleid vanaf 18 jaar
Vaccinatie tegen difterie – tetanus - kinkhoest
• Doelgroep: 

• elke volwassen asielzoeker, die geen bewijs heeft van vaccinatie over de 
laatste 10 jaar 

• alle zwangere vrouwen tussen de 24 en 32 weken zwangerschap
• Vaccinatieschema:

• DiTePer (Boostrix®) : één éénmalige dosis volstaat
• Uitzondering: zwangere vrouwen dienen bij elke zwangerschap opnieuw 

gevaccineerd te worden 

Vaccinatie tegen hepatitis A
• Doelgroep: 

• Volwassenen die in collectieve keuken te werk gesteld (kunnen) worden
• En zonder bewezen immuniteit (Antilichamen tegen HAV bepalen)



Vaccinatiebeleid vanaf 18 jaar
Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (influenza)
• Doelgroep: de klassieke ‘risico’ groepen

• zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap
• alle personen vanaf 65 jaar 
• alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende 

chronische aandoening, van de longen, het hart (uitgezonderd hypertensie), de 
lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan 
neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of 
geïnduceerd) 

• kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie 
ondergaan.

• Vaccinatieschema
• Enkel in de periode mid-oktober tot mid-december
• Éénmalige dosis geïnactiveerd trivalent of geïnactiveerd quadrivalent

vaccin tegen influenza (2015 – 2016; generisch voor te schrijven)



Implementatie vaccinatiebeleid bij 
asielzoekers



Implementatie vaccinatiebeleid
Organisatie:
• Eerste dosis op dispatching  start in februari 2015?

• Vanaf 6 jaar: rappel polio (asielzoekers < Afghanistan en Pakistan) 
• Volwassenen vanaf 18 jaar: 

• mazelen – bof – rubella (behalve zwangere vrouwen)
• Zwangere vrouwen (24 tot 32 weken) : rappel di-te-per

• Vervolledigen vaccinatie schema in opvangstructuren
• < 6 jaar: via Kind & Gezin // O.N.E.
• 6 tot < 18 jaar (schoolgaande kinderen): C.L.B // service PSE/CPMS-CF 

NB: evt. meegeven informatie- en toestemmingsformulier (vertaling)
• Volwassenen vanaf 18 jaar : artsen verbonden aan opvangstructuur 

(Fedasil, Rode Kruis / Croix Rouge, LOI’s…)  
• Organisatie van lokaal overleg tussen verschillende betrokken lokale 

actoren / vaccinatoren : door LOGO



Implementatie vaccinatiebeleid
Bestelling vaccins:
• Vlaanderen: via www.vaccinnet.be (NB: aanmaak 

‘groepspraktijk’ mogelijk)
• Wallonië 

• < 18 jaar: Via www.e-vax.be of on-line formulier www.sante.cfwb.be 
• > 18 jaar: via apotheek

Registratie?
• Dispatching: ‘medische screeningsfiche bij inkomst’
• Individuele vaccinatiekaart
• Vaccinnet en e-vax , op basis van NN (doch wachttijd van 

min. 3 weken)



Onze dank aan het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid en alle vaccinatoren voor 

uw medewerking!

Vragen?
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