
Opvang van mensen uit Oekraïne in België: 
de balans na één jaar conflict  

+65.000

+28.000

+16.100

tijdelijke beschermingsattesten 
werden door de dienst Vreemdelingen-
zaken verleend aan Oekraïense 
onderdanen.

Oekraïners werden onthaald 
door het Belgische Rode Kruis 

in het station Brussel-Zuid.

Fedasil heeft meer dan 16.100 tijdelijk 
ontheemden uit Oekraïne verwezen naar 
tijdelijke crisisopvangcentra in ons land.

Nationaal Crisiscentrum

Aantal personen onder tijdelijke bescherming 
in het rijksregister 

Aantal Oekraïense 
werkzoekenden 2.220 2.420 7.520

Wallonië Brussel Vlaanderen

Oekraïense kinderen 
ingeschreven in het onderwijs 2.686 2.138 7.766

Wallonië Brussel Vlaanderen

Defensie

Acties rond  integratie 
en ondersteuning

België bood 150 plaatsen aan binnen 
zijn gezondheidszorgsysteem, 
waaronder plaatsen voor brandwonden-
slachtoffers in het militair hospitaal.  

Er werd een systeem van mobiele 
teams opgezet om een luisterend oor 
en hulp te bieden. (Wallonie)

Een gebouw dat dienst doet als 
gemeenschapscentrum, waar dage-
lijks activiteiten worden georganiseerd 
voor de Oekraïense gemeenschap.  
250 Oekraïners konden er dankzij de 
hulp van talrijke vrijwilligers gebruik van 
maken. (Brussel)

Informatiebijeenkomsten over huis-
vesting, werk, onderwijs en sociale 
ondersteuning. De infosessies hadden 
in maart 2022 8.761 unieke deel-
nemers. Er werden 8.784 indivi- 
duele begeleidingstrajecten gestart 
door de inburgerings- en integratie-
bureaus.  Daarnaast schreven 13.665 
mensen zich in voor een cursus 
‘Nederlands als Tweede Taal’, in een 
reguliere of opvang module. 
(Vlaanderen)

Een samenwerking tussen

Vlaanderen
59,40%

Brussel
20,25%

Wallonië
20,35%

Vlaams Gewest 31.748

10.876

10.824

53.450

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

België

Het Nationaal Crisiscentrum brengt alle 
partners samen die betrokken zijn bij de 
opvang en huisvesting van Oekraïense 
tijdelijk ontheemden, en :

organiseerde 37 vergaderingen 
van het Federaal Coördinatiecomité 
(COFECO);

ontwikkelde de Housing Tool 
(een instrument om beschikbare 
plaatsen te koppelen aan mensen 
die onderdak nodig hebben) en de 
website www.info-ukraine.be;

volgt voortdurend de situatie op, 
beoordeelt de gevolgen voor ons 
land en stuurde 236 situatie-
rapporten naar alle partners.


