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Deze presentatie werd opgemaakt door Fedasil in 

samenwerking met het Rode Kruis-Vlaanderen. 



Noodopvangcentrum Berlaar – Hellegatstraat 2A – 2950 Berlaar 



De locatie

Militair domein Berlaar

Noodopvangcentrum Berlaar – Hellegatstraat 2A – 2590 Berlaar

Opvangcapaciteit: maximaal 750 plaatsen 

Opstart: gefaseerde aankomst in de eerste weken

Opvang van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers)

Start: maandag 8 augustus 



Waarom een opvangcentrum 

in Berlaar?



Het huidige opvangnetwerk in België staat momenteel onder grote druk.

Er is een groot tekort aan opvangplaatsen. Heel wat asielzoekers slapen 

daardoor op straat. 

Het kernkabinet besliste daarom op 6 juli 2022 om extra opvangplaatsen voor 

asielzoekers te creëren op verschillende locaties. 

Dringend nood aan extra opvang
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Evolutie instroom opvangnetwerk



Het militair domein van Berlaar werd door het kernkabinet aangeduid als locatie 

voor de creatie van 750 extra opvangplaatsen.

Het militair domein van Berlaar is eigendom van Defensie.

De site beschikt over loodsen waarin redelijk snel extra opvang kan opgebouwd 

worden.

Het opvangcentrum van Berlaar is een tijdelijk noodopvangcentrum en zal 

uitgebaat worden door het Rode Kruis-Vlaanderen. 

Waarom in Berlaar?



Hoe verloopt een 

asielaanvraag?



Asiel aanvragen

Elke nieuwkomer die in België aankomt kan asiel (bescherming) vragen bij de 

Belgische overheid.

De verzoeker om internationale bescherming (asielzoeker) zal dan verschillende 

fases doorlopen, vanaf de registratie van het verzoek tot aan de eindbeslissing.

De Belgische overheid onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria die 

zijn vastgelegd in de Conventie van Genève met betrekking tot het 

vluchtelingenstatuut van 1951.



De asielprocedure

Registratie verzoek

DVZ

Toewijzing

Fedasil
Opvangcentrum

Fedasil

Gehoor

CGVS

Beroep

RVV

Positieve beslissing

Negatieve beslissing
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Wie krijgt opvang in 

Berlaar?



De personen die opvang krijgen hebben in ons land een verzoek om 

internationale bescherming (asiel) gedaan en verblijven legaal in ons land. 

Zij komen vaak uit conflictgebieden en wachten op een uitspraak in hun 

asielprocedure. 

In totaal zullen er maximaal 750 personen verblijven, vooral alleenstaande 

mannen en gezinnen. 

De eerste bewoners komen aan in de week van 8 augustus.

.

Profiel



Profiel
Juni 2022 – cijfers voor het volledige netwerk

Leeftijd Nationaliteiten

70%

30%

Volwassenen

Minderjarigen

28%

8%

7%

7%5%5%

3%
3%

36%

Afghanistan

Palestina

Syrië

Eritrea

Guinea

Somalië

RD Congo (Kinshasa)

Irak

Andere
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Waar hebben de bewoners 

recht op?



‘Bed, Bad, Brood’
In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers de materiële hulp waarop ze 

wettelijk recht hebben. Het gaat om de basisbehoeften: een slaapplaats, 

maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. De asielzoekers dragen zelf hun 

steentje bij in het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen.

Begeleiding
Een team van professionele medewerkers van het Rode Kruis-Vlaanderen zal 

instaan voor de sociale en medische begeleiding van de bewoners en de goede 

en veilige gang van zaken in het opvangcentrum. 
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Geen financiële hulp
In een opvangcentrum ontvangen asielzoekers de materiële hulp waarop ze 

wettelijk recht hebben. 

Zolang personen in de asielprocedure zitten, krijgen ze geen financiële hulp. 

Wel krijgen ze enkele euro’s zakgeld. (8,20€ per volwassene per week)



Tijdsbesteding
Noodopvangcentrum Berlaar wordt een open opvangcentrum. Dit wil zeggen 

dat de asielzoekers vrij zijn om het centrum te verlaten om bijvoorbeeld naar 

de winkel te gaan. 

In het opvangcentrum worden verschillende activiteiten georganiseerd om de 

bewoners een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. (lessen Nederlands, sport, 

animatie…)

De medewerkers zorgen ervoor dat de bewoners de regels van het centrum 

respecteren. Iedereen moet het huishoudelijk reglement volgen. Als dat niet 

nageleefd wordt, zijn verschillende sancties mogelijk, gaande van een 

verwittiging tot een uitsluiting van bepaalde activiteiten of opvang.
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Hoe zit het met de 

veiligheid in de buurt?



Veiligheid
Het Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor een permanente aanwezigheid 

(dag en nacht) van personeel voor een goed verloop en het voorkomen 

van eventuele overlast. 

We werken nauw samen met de betrokken diensten van de gemeente 

Berlaar en de politiezone Berlaar-Nijlen voor een goede en veilige 

gang van zaken.

Hebt u toch klachten of bezorgdheden, neem contact op met het 

opvangcentrum.



Zijn er risico’s rond Covid-

19?



Preventie en vaccinatie

Net zoals voor iedereen in ons land, gelden ook in de centra voor asielzoekers 

regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en er wordt ook 

sterk ingezet op preventie en vaccinatie voor iedereen. 

Alle personen die in Berlaar toekomen, werden in Brussel eerst getest op corona 

en testten negatief. 

De vaccinatie van asielzoekers die nog geen prik hebben gekregen, wordt 

georganiseerd door de medische diensten in de opvangcentra van het Rode 

Kruis-Vlaanderen, in samenwerking met de bevoegde overheden. 
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Kan ik iets doen om te 

helpen?



Vrijwilligers
Rode Kruis-Vlaanderen wil graag samenwerken met vrijwilligers uit de 

buurt. 

U kan zich alvast kandidaat stellen bij de stand van het Rode Kruis-

Vlaanderen. U wordt dan later uitgenodigd voor een eerste 

kennismaking.

Het soort taken is erg divers: taallessen, animatie, sport, vestiaire….



Giften
Wij zijn erg blij te kunnen rekenen op tweedehands materiaal dat we een nieuwe 

bestemming kunnen geven. Concreet zoeken we nog: 

▪ Sportmateriaal

▪ Fitnesstoestellen/materiaal

▪ Zetels (indien u ze zelf kan brengen)

▪ Speltafels: biljart, pingpong, kicker…

▪ Fietsen (die min of meer in orde zijn) 

Binnenbrengen kan na afspraak. Contacteer het opvangcentrum via een mail aan 

info.ocberlaar@rodekruis.be . 

Kleding zoeken we op dit moment niet!

mailto:info.ocberlaar@rodekruis.be


De buurt
Het Rode Kruis-Vlaanderen wil het opvangcentrum zo goed mogelijk integreren 

in de buurt. U kan op elk moment bij ons terecht met vragen, klachten, 

bezorgdheden... 

Het opvangcentrum engageert zich om op regelmatige tijdstippen in gesprek te 

gaan met de buurt en de gemeente.

U zal in de toekomst ook het reilen en zeilen van het opvangcentrum kunnen 

volgen via onze eigen Facebookpagina.



CONTACT

Als u vragen, klachten of opmerkingen hebt, dan is het 

opvangcentrum altijd bereikbaar: 

info.ocberlaar@rodekruis.be of 03/205 61 00.



Nuttige links

www.rodekruis.be

www.fedasil.be

www.integratie-inburgering.be

www.cgvs.be

www.unhcr.be


