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Persbericht 
Brussel, donderdag 3 september 2015 
 
 
Opvang van asielzoekers 
 

Fedasil opent opvangcentrum voor 
asielzoekers in Elsenborn 
 
Op donderdag 3 september opent Fedasil een nieuw op vangcentrum voor asielzoekers 
in de kazerne van Elsenborn, een deelgemeente van B ütgenbach. De eerste 
asielzoekers komen donderdag aan. 
 
Op de ministerraad van 28 augustus besliste de regering om 6.600 extra opvangplaatsen bij te creëren, waarvan 
3.000 in het bestaande opvangnetwerk van Fedasil. Om de capaciteit van zijn netwerk te verhogen, opent Fedasil 
een nieuw opvangcentrum in de kazerne van Elsenborn, een deelgemeente van Bütgenbach, in de Belgische 
Oostkantons.  
 
500 plaatsen   
In een eerste fase zal de kazerne van Elsenborn opvang bieden aan 250 asielzoekers. Deze plaatsen zullen 
geleidelijk worden ingenomen vanaf donderdag 3 september. In een tweede fase, vanaf 1 oktober, komen er nog 
250 plaatsen bij. Fedasil werft 69 tijdelijke medewerkers aan voor de begeleiding en omkadering van de 
asielzoekers. De eerste vacatures zijn gepubliceerd op de website www.fedasil.be en in de regionale pers. Tot de 
nieuwe medewerkers in dienst zijn, zal een ervaren team van medewerkers uit andere opvangcentra van Fedasil 
alles in goede banen leiden. 
 
Open opvangcentrum 
Het opvangcentrum van Elsenborn is een open opvangcentrum. Het centrum biedt onderdak, voeding, medische 
zorgen en sociale begeleiding aan asielzoekers tijdens de behandeling van hun asielaanvraag. Zij verblijven 
enkele maanden in het opvangcentrum. Het merendeel van de asielzoekers komt uit conflictgebieden in Syrië, 
Irak en Afghanistan.  
 
De kazerne van Elsenborn is een actieve militaire kazerne. De vier gebouwen waarin de asielzoekers zullen 
worden opgevangen, worden volledig afgescheiden van de rest van de kazerne.  
 
Ter attentie van de journalisten – Bezoek aan het c entrum  
Fedasil zal de media binnenkort uitnodigen voor een bezoek, wanneer het centrum zijn normale werkritme heeft 
gevonden. 
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