
 

Thematiek: Kwetsbare groep 
Asielzoekers 
 
1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
● Asielzoekers kunnen door Covid 19 enkel nog een asielaanvraag online indienen. Opvang blijkt 

niet steeds gegarandeerd.  

● Asielzoekers moeten na 2 maanden doorstromen naar reguliere huisvesting, maar door COVID 

19 is dat onmogelijk gezien de huurmarkt op dit moment stilstaat. 

● Fedasil  geeft voor onbepaalde tijd de mogelijkheid aan bewoners uit collectieve opvangcentra 

om vrijwillig de opvang te verlaten en bij vrienden of familie te gaan wonen. Hiermee wil 

Fedasil het aantal beschikbare bedden verhogen, zodat bewoners die ziek zijn geïsoleerd 

kunnen worden en zodat personen uit de risicogroepen gescheiden kunnen worden van de 

zieke personen 

● Certains demandeurs d’asile n’ont pas droit à l’aide matérielle - et donc à l’accueil - en raison 

de leur procédure (demande ultérieure en phase de recevabilité, demandeurs pour qui un 

autre État européen avait été désigné responsable mais dont le transfert n’a pas pu avoir lieu 

dans les 6 mois (Dublin), demandeurs ayant un statut de protection dans un autre état 

membre). Ils se retrouvent donc dans les dispositifs d’hébergement d’urgence ou à la rue. 

 

 
 
 
 
 
 
2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 
Alle asielzoekers kunnen een asielaanvraag indien en krijgen kwaliteitsvolle opvang waaraan de 
nodige Coronamaatregelen kan voldaan worden. Niemand moet de opvang verlaten indien zij niet 
kunnen beschikken over andere vormen van huisvesting. 
 
 
 
 
 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 



Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

 
Fedasil/ LOI/ DVZ/ CGVS/RVV/ Rode Kruis 
Vlaanderen/ Croix rouge/ Ciré/ 
Caritas/…. 
 

Minister De Block  

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  
 

● Prioritaire : Zorg dat elke mens op de vlucht een asielaanvraag kan indienen en met               

onmiddellijke ingang opvang krijgt. Hiervoor is noodzakelijk: (1) Begeleiding en          

omkadering bij het digitaal indienen van de asielaanvragen. Concreet zijn er oplossingen            

nodig voor mensen die de taal niet machtig zijn, geen e-mailadres hebben, geen toegang              

hebben tot een smartphone of computer; (2) Het digitaal registreren van de asielaanvraag             

moet toegang geven tot het opvangnet.  

 

● Prioritair : Zorg voor opvang voor iedereen, ongeacht het stadium van zijn/haar            

procedure. Zorg ervoor dat niemand verplicht wordt zijn opvangplaats te verlaten           

gedurende deze crisis, ook niet na een definitieve weigeringsbeslissing of erkenning van de             

beschermingsstatus. Verzoekers om internationale bescherming die eerder een 207         

noshow ontvingen, of een opheffing van code 207 kregen, moeten zich opnieuw kunnen             

aanmelden en alsnog een opvangplaats krijgen. De transitieperiode van 2 tot 4 maanden             

uit de materiële opvang voor mensen die een statuut als internationaal beschermde            

verkregen, moet tijdelijk geschorst worden  

 

● Prioritair : Verminder het leefloon van vrienden of familie die asielzoekers opvangen in             

het kader van de regeling met maaltijdcheques niet. Dit is contraproductief in het licht van               

de inspanningen om de druk op het opvangnetwerk te verlichten en bestraft de solidariteit              

tussen betrokkenen.  

 

● Zorg ervoor dat de gezondheidsmaatregelen in asielcentra maximaal gerespecteerd  
kunnen worden. Zorg dat mensen voldoende ruimte hebben, voorzie in  
het nodige beschermingsmateriaal.  

 
● Zorg voor voldoende materiaal en een degelijke internetverbinding opdat kinderen          

schooltaken kunnen uitvoeren. Bekijk op welke manier lokaal kan samengewerkt worden           
met bibliotheken, ….Zorg voor voldoende ondersteuning en begeleiding bij online onderwijs;  
 

● Leg geen uitsluiting van de opvang op als sanctie. Dit legt extra druk op de daklozen- 
opvang. Bovendien is dit in tegenspraak met gezondheidspreventie en met rechtspraak van            
Europees Hof van Justitie  

 
 



 


