
WEGWIJS VOOR OEKRAINERS 
LEVEN IN BELGIË

>>>>>>>>>>
>> Ben je Oekraïner en wil je in België wonen, werken en genieten van alle rechten? 
Om toegang te krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt, moet je eerst je verblijf in België in orde maken.

>> Voorwaarden voor tijdelijke bescherming
Je hebt recht op tijdelijke bescherming in België als je:
Oekraïne verlaten hebt door een gewapend conflict
EN
je tot een van de volgende categorieën behoort:

>> Aanvraag
Als je een statuut van tijdelijke bescherming wil aanvragen, moet je je in persoon aanmelden in het  
registratiecentrum voor Oekraïners: Brussels Expo, Paleis 8 (Heizel)
Daar word je geregistreerd op basis van een aantal gegevens: 
> identiteitsgegevens: neem dus zeker je paspoort mee en een kopie van alle documenten die kunnen 
aantonen dat je tot een van de bovengenoemde categorieën behoort
> Biometrische gegevens (vingerafdrukken – een biometrisch paspoort)

>> Recht tot verblijf in België
Voldoe je aan de voorwaarden dan krijg je een attest tijdelijke bescherming.  Ga met dit attest naar het 
gemeentebestuur van je hoofdverblijfplaats. Je krijgt een A-kaart die je het recht geeft op een verblijf 
tot 04.03.2023. De A-kaart kan nog verlengd worden voor 2 keer zes maanden. 

>>>>>>>>>>

> Je bent Oekraïens onderdaan
> Je bent staatloos of een onderdaan van een ander derde land (van buiten EU of Schengen) en 
had je hoofdverblijfplaats voor 24 februari 2022 in Oekraïne.
> Je bent familielid van een van de bovenvermelde personen, d.w.z.
 - een huwelijkspartner of een niet–gehuwde partner met wie je een duurzame relatie   
 hebt, overeenkomstig wat wordt voorzien in de Belgische vreemdelingenwetgeving
 - Minderjarige ongehuwde kinderen. Dit geldt ook voor geadopteerde kinderen of  
 kinderen van de huwelijkspartner, ook al zijn ze niet binnen het huwelijk  geboren
 - Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden op het moment van het  
 gewapende conflict, en daar op moment volledig of grotendeels afhankelijk van waren.



>> Toegang tot de arbeidsmarkt
Oekraïners met tijdelijke bescherming, hebben onmiddellijk onbeperkt recht om te werken met een  
verblijfskaart A of een bijlage 15.

Om werk te vinden, kan je je inschrijven als werkzoekende bij de volgende instanties:
> VDAB als je wil werken in Vlaanderen
> ACTIRIS, als je wil werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
> Le FOREM, als je wil werken in Wallonië
> ADG, als je wil werken in de Duitstalige regio van België
> Wil je als zelfstandige werken? Dan moet je wel een beroepskaart aanvragen.

>> Aansluiting bij de ziekteverzekering
Oekraïners en hun gezinsleden met het statuut van tijdelijke bescherming moeten zich aansluiten bij 
een ziekenfonds naar keuze of bij de Hulpkas voor ziekte en invaliditeitsverzekering (HZIV).  
De ziektekostenverzekering dekt grotendeels de kosten voor geneeskundige zorg en betaalt uitkeringen 
bij loonverlies (door ouderschap, ziekte of invaliditeit).
Een overzicht van de Belgische ziekenfondsen vind je op de site: https://riziv.fgov.be/nl/

>> Recht op gezinsbijslagen
Om kinderbijslag te ontvangen, dien je een aanvraag in bij:
> in Wallonië: www.famiwal.be
> in Brussel: www.famiris.be 
> in Vlaanderen: www.fons.be
> in de Duitse gemeenschap: www.ostbelgienfamilie.be

>> Recht op leefloon
Je hebt het recht op een leefloon als je behoeftig bent. Je vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst 
van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van je hoofdverblijfplaats. 

>> Recht op inburgering
In Vlaanderen heb je het recht  om een inburgeringstraject te volgen (met een cursus maatschappelijke 
oriëntatie en een cursus Nederlands)

Het ACV-CSC helpt je. We verdedigen je rechten en staan je bij op het vlak van arbeidsrecht 
en sociale zekerheidsrechten.

Sluit je aan via:
www.hetacv.be/becomemember  (Engelstalig)
www.hetacv.be/lidmaatschap   (Nederlandstalig)
www.lacsc.be/affiliation  (Franstalig)
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>>>>>>>>>>

>> Recht op onderwijs
Oekraïners hebben ook recht op onderwijs in België. In het basis- en secundair onderwijs geldt 
de leerplicht vanaf de 60ste dag na inschrijving in het vreemdelingenregister.


