
VERBLIJF OP LANGE TERMIJN

Wil je langer in België verblijven? Je kan later nog altijd een andere verblijfsprocedure opstarten:

• internationale bescherming
• gezinshereniging
• arbeidsmigratie
• ...LA
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Welkom in België

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE

TIJDELIJKE BESCHERMING

Je moet je registreren in Paleis 8 op de Heizel. Wat 
moet je meenemen? 
• een bewijs van identiteit met foto,
•  bewijzen van je statuut in Oekraïne en/of 

familieband (indien van toepassing). 

Je krijgt een attest van tijdelijke bescherming. 
Hiermee ga je naar het gemeentehuis van de gemeente 
waar je verblijft of waar je tijdelijke noodopvang 
krijgt. Daar krijg je een bijlage 15. Na een controle van 
je woonst, krijg je een verblijfskaart A die geldig is 
tot 4 maart 2023. Indien het conflict aansleept, zal de 
gemeente de verblijfskaart A verlengen. 

Met een tijdelijke bescherming:
 

  heb je een wettig verblijf tot en met 4 maart 2023 
(telkens verlengbaar met zes maanden).

  mag je in België te werken.

  moet je je aansluiten bij de ziekteverzekering en 
kan je (financiële) steun krijgen van het OCMW (als 
je behoeftig bent) en gezinsbijslagen. 

  kan jij/kunnen jouw kinderen naar school.

  kan je inburgering volgen.

KO
RT

E 
TE

RM
IJN

Als je gevlucht bent uit Oekraïne, kan je wettig in België verblijven als je:

• Oekraïner bent, internationale bescherming hebt in Oekraïne of daar erkend bent als staatloze.
•  familie bent van zo’n persoon: echtgenoot of gelijkgestelde partner, ongehuwd minderjarig kind of ander naast  

familielid dat bij deze persoon woonde en ervan afhankelijk is.

KORT VERBLIJF

Met een biometrisch paspoort mag je 90 dagen 
in de Schengenzone verblijven. Je gaat naar het 
gemeentehuis om je aanwezigheid in België te melden. 
Je krijgt een aankomstverklaring. 

  Familieleden die niet de nationaliteit van Oekraïne 
of een EU-land hebben, hebben geen automatisch 
recht op kort verblijf. Zij kunnen wel tijdelijke 
bescherming aanvragen.

Met een kort verblijf:
 

  mag je niet werken in België.

  heb je geen recht op OCMW-steun,  
gezinsbijslag en Belgische publieke 
ziekteverzekering.

  heb je een wettig verblijf voor 90 dagen. Je 
kan binnen deze periode ook nog tijdelijke 
bescherming aanvragen.

  kan jij/kunnen jouw kinderen naar school.
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