
Een paar spelregels
Om praktische redenen zijn alle deelnemers, behalve de 
sprekers, gedempt en niet zichtbaar.

Vragen in de chat zijn welkom en worden vandaag 
beantwoord of gecapteerd. In de vervolgcommunicatie 
voegen we een FAQ toe met de antwoorden op de 
openstaande vragen. Geef zeker e-mailadres en/of 
gemeente op. 

Nee, we weten vandaag nog niet alles en we focussen op 
de eerste fase van de ontvangst. In volgende webinars
zullen we ook andere aspecten opnemen. 

We nemen de vergadering op en die is nadien te 
raadplegen op de website. 



Vlaanderen helpt      Oekraïne

Webinar olv. minister-president Jan Jambon, 
viceminister-president Bart Somers, minister Matthias 
Diependaele

Zaterdag 5 maart – 10 uur



Webinar
1. Verwelkoming

2. Sterke schouders in Vlaanderen door minister-president Jan Jambon

3. Ondersteuning aan lokale besturen door viceminister-president Bart Somers

4. Opvang faciliteren door minister Matthias Diependaele

5. Zij aan zij voor Oekraïne

* Flow

* Task force

* Financiering

* Sector

* Verblijfssituatie

* Taalwetgeving

* Communicatie

6. Vragenronde en afronding



Sterke schouders 
in Vlaanderen

Minister-president Jan Jambon



Ondersteuning 
aan lokale 
besturen
Viceminister-president Bart Somers



Opvang faciliteren

Minister Matthias Diependaele



Zij aan zij voor

1. Flow

2. Task Force

3. Financiering

4. Sectoren

5. Verblijfssituatie

6. Taalwetgeving

7. Communicatie



Flow van Oekraïne naar Vlaanderen

Situatie fundamenteel anders dan asielcrisis 2015

Samenwerking Vlaamse & federale niveau 

• Federale niveau
• Coördinatie opvangnood Oekraïense vluchtelingen (vraagzijde)
• Toewijzing aan lokale besturen

• Vlaams niveau
• Faciliteren lokale opvangplaatsen (aanbodzijde) 

Bieke Machiels - Fedasil



Vlaamse taskforce

Vlaamse beleidsdomeinen slaan handen in elkaar 
• Coördinatie Jeroen Windey, administrateur-generaal ABB

Opdracht? 

• Faciliteren lokale opvangcapaciteit (aanbodzijde)
• Evolutie actueel & accuraat houden
• Rechtstreekse samenwerking met federale niveau
• LET WEL: huidige werkwijze blijft behouden

• Vragen capteren + oplossen ism diensten

• SPOC Informatieverzameling en –uitwisseling 
• Lokale besturen
• Tussen betrokken Vlaamse beleidssectoren
• Federale niveau

Sandra Beckers – Agentschap Binnenlands Bestuur



Financiële ondersteuning

Algemene ondersteuning gemeenten ifv aandeel

Taken = coördinatie, dienstverlening, toeleiding, creëren van plaatsen, 
oplossen van problemen, … (brede scope) 

Op basis van het aantal beschikbare opvangplaatsen
Eenmalige vergoeding van 1.000 euro per beschikbare plaats

DUS gemeente x stelt 100 personen te kn opvangen = 100.000 euro
Voorwaarde: plaatsen gedurende 3 maanden beschikbaar

Concrete modaliteiten volgen (beslissing Vlareg)

• Let wel: vluchteling heeft het recht om zelf inkomen te verwerven

Gert Eeraerts – Kabinet Somers



Contacten sectoren

• Bouw-, event- en hotelsector
• Enquêtes uitgeschreven onder leden
• Doel: aanleveren gegevens aan lokale besturen
• Timing: maandag 07/03

Gert Eeraerts – Kabinet Somers



Inburgering en integratie

Verblijf en rechtspositie

• Waar vind je informatie?

• Dienst Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht
• www.vreemdelingenrecht.be
• Bericht: “Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België"

• Telefonische helpdesk
• 02/701.75.55
• MA-VR: 9u – 12u30 en WO: 13u30 - 17u

Annelies Nachtergaele – Agentschap Inburgering en Integratie

http://www.vreemdelingenrecht.be
http://02-7017555


Inburgering en integratie

Verblijfsmogelijkheden

Visumvrij: 
Kort verblijf 3 maanden (verlenging mogelijk)
Aankomstverklaring gemeente
Opgelet: geen recht op werk, leefloon, publieke ziekteverzekering, …

Tijdelijke ontheemde
Registratie: "bordet"-ziekenhuis in Brussel
Met "attest tijdelijke bescherming" naar gemeente
A-kaart geldig 1 jaar (verlenging tot max. 3 jaar)

Internationale bescherming
Opvang Fedasil-netwerk
Opgeschort



Inburgering en integratie

Rechtspositie tijdelijke ontheemden
Toegang tot arbeidsmarkt
Recht op equivalent leefloon
Recht op inschrijving publieke ziekteverzekering
Recht op gezinsbijslag

Inburgering
• Recht voor tijdelijk ontheemden
• Wat? Nederlands, Maatschappelijke oriëntatie en toeleiding werk
• Specifiek aanbod komt
• Aanwerving nieuwe leerkrachten
• Sociaal tolken: extra en versnelde opleiding



Kan je volgens taalwetgeving 
communiceren in andere talen ? 

de gelande vluchtelingen moeten snel en adequaat geïnformeerd worden 
over de erkenning, de mogelijkheden in huisvesting, onderwijs, 
integratie…
in voornoemde omstandigheden kan naast de voorgeschreven 
bestuurstaal, voor zover noodzakelijk, de informatie eveneens verspreid 
worden in andere nuttige talen
Het moet voor gelande vluchtelingen duidelijk zijn wat er staat te 
gebeuren, wat er van hen verwacht wordt.

Meer informatie komt online op vlaanderenhelptoekraine.be

JA

Kris Croonen – Agentschap Binnenlands Bestuur



Communicatie Vlaanderen-Lokale Besturen

Vlaamse communicatie via vlaanderenhelptoekraine.be
Vervolgcommunicaties volgende week

• Opname webinar
• FAQ 

(Bijna) Klaar voor vragen
ccvo@vlaanderen.be
Wordt onderzocht

Federale communicatie via info-ukraine.be/nl

Sandra Beckers – Agentschap Binnenlands Bestuur



Een blik op de 
vragen ?



Bedankt!

vlaanderenhelptoekraine.be
(Wordt verder aangevuld de komende weken)

ccvo@vlaanderen.be


