
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.
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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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LONG TERM STAY IN BELGIUM

Do you want to extend your stay in Belgium? You can still launch another residence procedure at a 
later time:

• international protection
• family reunification
• migrant worker
• …
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Welcome to Belgium

MUNICIPAL INFORMATION

TEMPORARY PROTECTION

You must register in Palace 8 at the Heizel complex. What 
do you need? 
• a proof of identity with photograph,
•  proof of your status in Ukraine and / or family ties (if 

applicable). 

You will receive a temporary protection certificate. 
You take this to the town hall of the municipality where 
you are staying or where you are receiving temporary 
emergency sheltering. There you will receiver an annex 
15. After a check of your residence, you will receive 
an A-type residence card, which is valid until 04 
March 2023. Should the conflict drag on, the municipal 
administration will extend the validity of your A type 
residence card. 

With temporary protection: 
 

  you have legal residence up to and including 04 March 
2023 (repeatedly extendable by six month periods).

  you are allowed to work in Belgium.

  you must register with a health insurance fund and 
are eligible for (financial) support from the OCMW 
(welfare) (if you are needy) and for family benefits. 

  you / your children can attend school.

  you can follow a civic integration programme.
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If you have fled Ukraine, you can legally reside in Belgium if you:

• are Ukrainian, are granted international protection in Ukraine or are recognized there as a stateless person.
•  are related to such a person: spouse or equivalent partner, unmarried minor child or other close relative who lived 

with and is dependent on this person.

SHORT STAY

With a biometric passport you are allowed to stay 
in the Schengen zone for 90 days. Go to the town 
hall to register your presence in Belgium. You will 
receive an arrival statement. 

  Family members who do not have the 
nationality of Ukraine or of an EU country, are 
not entitled to the automatic right to short 
stays. They can, however, apply for temporary 
protection.

With a short stay:
 

  you are not allowed to work in Belgium.

  you are not entitled to OCMW (welfare) 
support, family benefits or Belgian public 
health insurance.

  you are entitled to a legal stay for 90 days. 
Within this period, you can still apply for 
temporary protection.

  you / your children can attend school.
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