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Aankoop van een nieuw opvangcentrum voor asielzoekers 

 

Brussel, 15 maart 2023. Inclusio, de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) actief in sociaal 

vastgoed, heeft het opvangcentrum voor asielzoekers in de gemeente Genappe overgenomen.  

 

Het gebouw wordt volledig verhuurd aan het Belgische Rode Kruis, dat hiervoor in 2022 een 15-jarige 

huurovereenkomst sloot. Het is het eerste asielzoekerscentrum van het Belgische Rode Kruis in Waals-

Brabant. Vroeger werd het gebouw gebruikt als rusthuis, na de verbouwing in 1996. 

Het opvangcentrum – met een bruto vloeroppervlakte van 6.242 m2 - is ideaal gelegen nabij een 

commercieel knooppunt langs de N5 en heeft een capaciteit van 244 bedden. De nabijheid van Brussel 

is een belangrijke troef voor de bewoners. 

 

Marc Brisack, CEO Inclusio: "Dit nieuwe partnerschap met het Belgische Rode Kruis bevestigt Inclusio's 

leidende rol in de sector van de sociale infrastructuur in België, waar we ook werken met Fedasil en 

Samusocial. Daarnaast zijn we ook actief in de categorie betaalbare huurwoningen en gebouwen voor 

mensen met een handicap.” 
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Olivier Lespagnard, Assistant Centre Support bij de directie van de Afdeling Opvang Asielzoekers, 

Belgische Rode Kruis: "Het Rode Kruis opvangcentrum in Genappe mocht op 15 december 2022 zijn 

eerste bewoners verwelkomen: vrouwen, mannen en kinderen van wie de aanvraagprocedure voor 

internationale bescherming in België loopt. Zij verblijven in Genappe terwijl hun aanvraag door de 

autoriteiten wordt beoordeeld met het oog op het verkrijgen van de vluchtelingenstatus. De opening 

van dit nieuwe opvangcentrum was het resultaat van een duurzame samenwerking met de 

verschillende actoren in de gemeente, zowel het gemeentebestuur als de plaatselijke verenigingen.  

Het centrum is nu volledig bezet. Aangezien het gebouw vroeger een rusthuis was, moest het worden 

verbouwd om een ander soort publiek te kunnen ontvangen en aan de opvangnormen te voldoen. Het 

Rode Kruis is verheugd de samenwerking met Inclusio, een vertrouwde partner, voort te zetten. We 

kunnen nu uitkijken naar de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur. Een dergelijk 

partnerschap zal ongetwijfeld bijdragen tot een nog waardigere opvang van asielzoekers.”  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Marc BRISACK, CEO      Lionel VAN RILLAER, COO 

T: +32 475 20 01 94      T: +32 499 54 45 47 

marc.brisack@inclusio.be    lionel.vanrillaer@inclusio.be 

    

Over Inclusio  

Inclusio is een Belgische gereglementeerde vastgoedonderneming (GVV) die actief is op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed. Inclusio is sinds december 2020 genoteerd op Euronext Brussel. Via eigen middelen, 

gecombineerd met kredietlijnen, investeert de organisatie voornamelijk in betaalbare huurwoningen, in de 

gehandicaptensector en in sociale infrastructuur. Tegen 31 december 2022 wil Inclusio een portefeuille in 

exploitatie bereiken van meer dan 256 miljoen euro. 
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