Update: 11/03/2022

Welkom in België
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.
• f amilie 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

KORTE TERMIJN

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.
 amilieleden die niet de nationaliteit van Oekraïne
F
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.
 eb je geen recht op OCMW-steun,
h
gezinsbijslag en Belgische publieke
ziekteverzekering.
 eb je een wettig verblijf voor 90 dagen. Je
h
kan binnen deze periode ook nog tijdelijke
bescherming aanvragen.
kan jij/kunnen jouw kinderen naar school.

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:
 eb je een wettig verblijf tot en met 4 maart 2023
h
(telkens verlengbaar met zes maanden).
mag je in België te werken.
 oet je je aansluiten bij de ziekteverzekering en
m
kan je (financiële) steun krijgen van het OCMW (als
je behoeftig bent) en gezinsbijslagen.
kan jij/kunnen jouw kinderen naar school.

LANGE TERMIJN

kan je inburgering volgen.

VERBLIJF OP LANGE TERMIJN
Wil je langer in België verblijven? Je kan later nog altijd een andere verblijfsprocedure opstarten:
• internationale bescherming
• gezinshereniging
• arbeidsmigratie
• ...

INFORMATIE VAN DE GEMEENTE
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Ласкаво просимо до Бельгії.
Якщо ви є біженцем з України, ви маєте право легально перебувати в Бельгії, у випадку якщо ви:
•м
 аєте українське громадянство , маєте міжнародний захист в Україні або визнані там особою без громадянства.
•м
 аєте відношення до такої особи як: дружина або рівноцінний партнер, неодружена неповнолітня дитина чи
інший близький родич, який проживав і перебуває на утриманні цієї особи.

КОРОТКОЧАСНЕ ПЕРЕБУВАННЯ

КОРОТКОЧАСНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
З біометричним паспортом можна перебувати в
Шенгенській зоні 90 днів. Необхідно звернутись
до меріі, щоб повідомити про своє прибуття
до Бельгії. Там Ви отримаєте декларацію про
прибуття.
 лени сім’ї, які не мають громадянства
Ч
України чи країни ЄС, не мають автоматичного
права на короткочасне перебування. Проте
вони можуть подати заяву на тимчасовий
захист.
З короткочасним перебуванням:
вам заборонено працювати в Бельгії.
в и не маєте права на підтримку OCMW,
сімейні виплати та бельгійське державне
медичне страхування.
у вас є законне перебування на 90 днів. У
цей період ви також можете подати заяву на
тимчасовий захист.
Ви /чи ваші діти можете ходити до школи.

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ
Ви повинні зареєструватися за адресою: вул. Paleis 8 у
м. Heizel. Що потрібно принести?
• документ, що посвідчує особу з фотографією,
•п
 ідтвердження вашого статусу в Україні та/або
родинних зв’язків (якщо такі є).
Ви отримаєте довідку про тимчасовий захист. З цим
ви йдете до меріі муніципалітету, де ви перебуваєте або
де отримуєте тимчасовий притулок. Там ви отримаєте
додаток 15. Після перевірки вашого місця проживання,
ви отримаєте картку проживання А, яка дійсна до 4
березня 2023 року. Якщо конфлікт в Украіні триватиме,
тоді муніципалітет продовжить картку проживання А.
З тимчасовим захистом:
у вас є законне місце проживання до 4 березня
2023 року включно (з можливістю продовження
кожного разу на шість місяців).
вам дозволено працювати в Бельгії.
в ам потрібно отримати медичне страхування, а
також ви можете отримувати (фінансову) підтримку
від OCMW (якщо виіі потребуєте) та сімейну
допомогу.
Ви /чи ваші діти можете ходити до школи.

ДОВГОСТРОКОВЕ
ПЕРЕБУВАННЯ

Можете ходити на курси інтеграціі.

ДОВГОСТРОКОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ В БЕЛЬГІЇ
Ви хочете залишитися довше в Бельгії? Ви згодом завжди можете почати іншу процедуру
проживання:
•м
 іжнародний захист
•в
 озз’єднання сім’ї
•р
 обоча іміграція
•…


ІНФОРМАЦІЯ ВІД МУНІЦИПАЛІТЕТУ

