
Steunmaatregelen voor 
mensen uit Oekraïne

Webinar van 24 maart 2022



1. Statuut van tijdelijke bescherming

- Uitzonderlijke procedure

- Voor wie?

• Oekraïners, hun familieleden 

• Staatlozen, onderdanen van derde landen die internationale 
bescherming genieten of daarmee gelijkgesteld zijn in 
Oekraïne en die in Oekraïne verbleven vóór 24/02/2022



1. Statuut van tijdelijke bescherming

- Hoe?

• Iedereen moet zich aanmelden in het registratiecentrum 
op de Heizel (Paleis 8)

• Indien aan de voorwaarden is voldaan, ontvangen ze 
onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming. Hierna 
melden ze zich aan bij de gemeente om een bijlage 15 te 
ontvangen, worden ze ingeschreven in het 
vreemdelingenregister na een positieve woonstcontrole, 
om vervolgens een A-kaart te ontvangen



2. (Dringende) medische hulp  en ziekenfonds

DMH voor:
- diegenen die nog geen stappen hebben ondernomen, maar die

verklaren dat zij een aanvraag willen indienen

- diegenen die een verklaring van aankomst hebben (bijlage 3) en
wachten om zich te gaan registreren

- diegenen die verklaren dat zij in het registratiecentrum zijn geweest 
om zich te registreren, maar het attest niet hebben ontvangen

- diegenen die een attest van tijdelijke bescherming hebben 
ontvangen, maar die niet naar de gemeente van hun verblijfplaats 
zijn gegaan



2. (Dringende) medische hulp  en 
ziekenfonds

• Aansluiting bij het ziekenfonds is mogelijk van zodra de 
personen die tijdelijke bescherming genieten, de 
hoedanigheid  van resident kunnen aantonen (attest van 
tijdelijke bescherming, van een bewijs van registratie of 
bijlage 15)

• De inschrijving als resident heeft uitwerking vanaf de eerste 
dag van het kwartaal waarin het attest van tijdelijke 
bescherming of het attest van registratie wordt afgeleverd



2. (Dringende) medische hulp  en ziekenfonds

• De OCMW’s zijn verplicht om hen aan te sluiten 

• De aansluitingskosten en de bijdragen die gestort worden aan 
een verzekeringsinstelling in het kader van de verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, worden 
terugbetaald door de Staat

• In afwachting van deze aansluiting kunnen de OCMW’s 
voorschotten geven op de medische uitkeringen



3. Maatschappelijke dienstverlening

• De persoon is in het bezit van zijn attest van tijdelijke 
bescherming en heeft zich gemeld bij de gemeente 

• Equivalent leefloon wanneer aan alle voorwaarden tot 
opening van dit recht is voldaan (staat van behoeftigheid, ...)

• Identificatie in het RR: IT 210, 202, 205 en IT 141

• Statuut K “ontheemde” in de toepassing Novaprima.



4. Sociaal onderzoek 

• Sociaal onderzoek “light” voor de eerste 3 maanden

• Niet nodig om het kadastraal inkomen en de ziekteverzekering in 
Oekraïne te controleren

• De staat van behoeftigheid vaststellen, rekening houdend met de 
situatie van de persoon en voorkomen dat de opvang via de 
verkeerde kanalen verloopt

• De regels voor de berekening van de bestaansmiddelen staan in 
hoofdstuk V van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2002



5. Bedragen 

• Voor een leefloonbegunstigde die tijdelijk een ontheemde uit 
Oekraïne huisvest

De POD MI beveelt aan om het basisbedrag te behouden van 
de persoon die iemand opvangt. 

• Voor de begunstigde van de tijdelijke bescherming:

Het OCMW houdt rekening met de feitelijke toestand die 
werd vastgesteld door het sociaal onderzoek



6. Huisvesting

• Een installatiepremie in het kader van de organieke wet 
wanneer zij dakloos zijn en een huisvesting vinden

• In het IT 141 is er een nieuwe huisvestingscode (LOG) 06 
“tijdelijke bescherming” aangemaakt om een onderscheid te 
maken tussen de personen die een onderdak bieden aan de 
personen die Oekraïne verlaten hebben en de personen die 
worden opgevangen. Deze nieuwe LOG 06-code zal actief zijn 
vanaf 22 maart 2022. Voor de huisvesting bij een particulier is 
een inschrijving als referentieadres niet nodig.



6. Huisvesting

Voor de voordelen in natura verbonden aan de huisvesting (zie
algemene omzendbrief RMI): 2 cumulatieve voorwaarden

- Het moet gaan om kosten die verbonden zijn aan de
huisvesting die de hoofdverblijfplaats uitmaakt én

- Deze kosten moeten ten laste genomen worden door een
derde waarmee de betrokkene niet samenwoont.

Bijv.: Een derde betaalt de huur van de woning in plaats van de betrokkene, een derde
die een hypothecaire lening afbetaalt van de woning waar de betrokkene nog woont,
een derde die de lasten betaalt die normaal betaald hadden moeten worden door de
huurder zelf (water, gas, elektriciteit, brandverzekering, ...)



7. Gezinsbijslag

De begunstigde van de tijdelijke bescherming die kinderen ten 
laste heeft, moet een aanvraag indienen bij een 
kinderbijslagfonds om ervan te kunnen genieten.



8. Terugbetaling

• Tenlasteneming van de kosten voor maatschappelijke 
dienstverlening toegekend door de Staat (wet van 2 april 1965 
en MB van 30 januari 1995) 

• Beslissing van de Kern van 18 maart:
- Verhoging van 35 % de eerste 4 maanden
- Verhoging van 25 % vanaf de 5de maand



Informatie

• Specifieke rubriek op de site van de POD MI:
https://www.mi-is.be/nl/themas/maatschappelijke-
hulp/vreemdelingen/oekraine 

• FAQ worden regelmatig bijgewerkt

• https://info-ukraine.be/nl/ondersteuning-in-belgie/welke-
rechten-heb-ik



Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 165
B-1000 Brussel

Contacteer ons 
van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30 (vrijdag tot 16u00) via
+32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Volg ons op

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie 
en Grootstedenbeleid

http://www.facebook.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.instagram.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.linkedin.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.twitter.com/pod_mi
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