
Beste buurtbewoner,

Volgende week opent het tijdelijke opvangcentrum voor asielzoekers in Kalmthout zijn deuren. 

Het opvangcentrum bevindt zich op de site van het voormalige ACTA-schoolgebouw op de 

Putsesteenweg. In eerste instantie zullen er 39 personen opgevangen worden. Met het oog op 

de brandveiligheid kunnen we momenteel enkel het gelijkvloers van het gebouw gebruiken. 

Het beheer van de het opvangcentrum wordt toevertrouwd aan G4S, een firma die goed 

gekend is voor bewakingsopdrachten, maar ook heel wat ervaring heeft in de opvang van 

asielzoekers (zowel in België als in het buitenland). Vanaf de opening van het centrum zal een 

team van medewerkers 24h/24 aanwezig zijn voor de begeleiding van de bewoners.  

Deze medewerkers onderhouden ook de contacten met de buurt, het lokaal bestuur en de 

partners van het opvangcentrum.

De opvang in Kalmthout is tijdelijk (een periode van 1 jaar, maximaal 6 maand verlengbaar) 

en moet een antwoord bieden op het tekort aan opvangplaatsen in ons land. De afgelopen 

maanden werd het schoolgebouw gerenoveerd om kwaliteitsvolle en veilige opvang te kun-

nen bieden. In de huidige gezondheidscontext spreekt het voor zich dat het opvangcentrum 

en zijn bewoners onderworpen zijn aan strenge preventieregels om de verspreiding van het 

Covid 19-virus tegen te gaan.

De firma G4S en Fedasil werken nauw samen om deze tijdelijke opvang in de best mogelijke 

omstandigheden te organiseren. Wij stellen alles in het werk voor een goede integratie van 

het centrum voor de duur van de opvang. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt, kan  

u ons altijd contacteren via OC.kalmthout@be.g4s.com of info@fedasil.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking, 

Patrick Biegel, Centrumverantwoordelijke G4S 

Jean-Pierre Luxen, Directeur-generaal Fedasil
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Waarom nu een opvangcentrum? De extra plaatsen moeten het voor Fedasil mogelijk maken 

om zich voor te bereiden op een stijging van het aantal asielaanvragen en, in de context van het 

coronavirus, om de bezettingsgraad in de opvangcentra onder controle te houden. Verschillende 

tijdelijke opvangcentra openden de deuren, o.a. in Gent, Overijse, Deurne, Luik en Moeskroen.

Wie wordt er opgevangen in Kalmthout? Personen die in een opvangcentrum verblijven, 

hebben in ons land een verzoek om internationale bescherming (asiel) gedaan. Het gaat om 

gezinnen met kinderen, koppels of alleenstaanden. De landen van herkomst zijn erg divers (El 

Salvador, Syrië, Afghanistan…).

Hoe lang blijven ze in het centrum? Asielzoekers krijgen opvang voor de duur van hun 

asielaanvraag. Eenmaal het onderzoek is afgerond, worden ze verzocht het centrum te verlaten.

Mogen ze de gebouwen verlaten ? Natuurlijk. Het is een open opvangcentrum. Dat betekent 

dat de asielzoekers vrij zijn om het gebouw te verlaten. Het huishoudelijk reglement voorziet wel 

in nachtrust tussen 22u en 07u. Dan verwachten we dat onze bewoners niet buitengaan, tenzij  

om een specifieke en gekende reden. Momenteel komt daar natuurlijk de covid-avondklok bij  

die voor iedereen geldt, ook voor de bewoners van het opvangcentrum.

Wat is de impact van het coronavirus? Net zoals in de andere instellingen van ons land, 

gelden ook in de centra voor asielzoekers gezondheidsregels om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Onze centra nemen verder uiteraard ook preventieve en strenge 

maatregelen inzake hygiëne (zowel voor het personeel als voor de bewoners).

Waarom G4S? Net zoals in 2015-2016 heeft de federale regering een openbare aanbesteding 

gelanceerd voor de privésector om tijdelijke opvangcentra te openen. G4S stelde het oude school-

gebouw in Kalmthout voor. Het dossier werd begin februari door de ministerraad goedgekeurd.

Waarom een ‘tijdelijk’ opvangcentrum? De opening van het centrum in Kalmthout volgt op 

een dringende openbare aanbesteding. Deze voorziet in een snelle opening voor een initiële 

duur van 12 maand – maximaal te verlengen tot 18 maand.

Hoe verloopt het leven in een opvangcentrum? Asielzoekers ontvangen materiële hulp, 

bestaande uit basisvoorzieningen (onderdak, maaltijden) en sociale en medische begeleiding. 

Ze ontvangen geen financiële hulp. Vier maand na het indienen van hun asielaanvraag kunnen 

asielzoekers onder bepaalde voorwaarden een arbeidskaart krijgen.  

Gaan de kinderen van het centrum naar school? Net zoals Belgische kinderen, zijn de 

kinderen in het opvangcentrum leerplichtig. G4S heeft met scholen uit de omgeving aan tafel 

gezeten om de inschrijving van de kinderen te organiseren.

Kan ik iets doen om te helpen? Alle professionele hulpverlening wordt gecoördineerd door 

G4S. Voorlopig ligt de focus op de opstart van het centrum. Als deze fase achter de rug is, willen wij 

- afhankelijk van de evolutie van de gezondheidssituatie - graag een beroep doen op vrijwilligers.

Om meer te weten over de opvang van asielzoekers en de maatregelen die Fedasil neemt inzake 

het coronavirus: www.fedasil.be
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