
Vragen en verhalen uit de praktijk 
van vrijwilligers en gastgezinnen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen & Mondiale Werken regio Lier

31/05/2022        We starten om 19u30



www.integratie-inburgering.be

Door Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Veelgestelde vragen van 
vrijwilligers en gastgezinnen

www.integratie-inburgering.be/oekraine



Tijdelijke bescherming; van aankomst tot A kaart



Tijdelijke bescherming, van aankomst tot A kaart



Waar heb ik recht op met welk document?



Waar heb ik recht op met welk document?



Gezondheidszorg en aansluiting ziekenfonds

• Zonder attest tijdelijke bescherming

• Dringende medische hulp

• Nodige documenten

 Bijlage 15 + attest TB

 A kaart + attest TB

 Attest TB

 Bewijs van registratie



Waar heeft men recht op met ziekteverzekering?

• verhoogde tegemoetkoming

• Maar ook:

 Regeling betalende derde

 Hospitalisatie

 Maximumfactuur



Mutualiteit of hulpkas?

• Enkel verplicht of ook

aanvullend

• Zorgpremie

• Europese

ziekteverzekeringskaart



Maatschappelijke dienstverlening: het leefloon

• Recht op leefloon?

 Attest Tijdelijke bescherming

 Bijlage 15 of voorlopig bewijsstuk registratie bij gemeente

 Voorwaarden OCMW



Recht op leefloon, maar krijgt men ook een leefloon?



Waar houdt het OCMW rekening mee?

• Eerste drie maanden: ‘sociaal

onderzoek light’.

• OCMW houdt rekening met:

 Gezinssituatie

 Werkbereidheid

 Voordelen in natura



Hoeveel bedraagt het leefloon?

• Samenwonende: 729 euro

• Alleenstaande: 1.093 euro

• Persoon met gezin ten laste: 

1.478 euro



Mag ik reizen met een leefloon?

• Zelfde regels als op Belgen van 

toepassing

• Per jaar max. 28 dagen

• Langer dan een week? Melden

bij het OCMW



Toegang tot de arbeidsmarkt

• Met bijlage 15 of verblijfskaart A

• Arbeidsrechten

• Diploma erkenning

• Wijk werken

VDAB # 
werkplekvrij
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Diverse veelgestelde 
vragen
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Ik vang een Oekraïens gezin op en zij wachten ondertussen al een
maand op de afgifte van een attest tijdelijke bescherming, wat 
kan ik doen om te helpen?

• E-mail met dossiernummer

• Registratie attest

• Weigeringsbesluit

• Attest tijdelijke bescherming



Ik vang iemand op waarvan het gezinslid tijdelijke bescherming
heeft in een andere lidstaat, kan dit gezinslid naar België komen?

• Met een biometrisch paspoort

• Aanvraag Tijdelijke bescherming in BE

• Opgelet: grijze zone



Het Oekraïens gezin is gevlucht met de auto, moeten zij deze auto 
verzekeren?

• Met internationale verzekering

• Geen internationale verzekering

• Nog geen besluit over verplichte inschrijving



Hoe en waar kan men de Oekraïense munt omwisselen naar
euro?

• Vanaf 1 juni

• Maximaal bedrag

• Geen kosten of commissies

• Deelnemende banken



Men wil graag terugkeren naar Oekraïne, welke stappen moeten
zij hiervoor ondernemen?

• Wie?

 Oekraïners

 Derdelanders met wettig verblijf

• Hoe?

 0800 327 45

 Terugkeerpremie



Overige webinars

• dinsdag 7 juni (19.30-21u): 

taalverwerving en 

vrijetijdsparticipatie voor 

Oekraïense nieuwkomers

• dinsdag 14 juni (19.30-21u): 

huisvesting van en voor mensen 

op de vlucht
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Zit je nog steeds met 
vragen?
Contacteer onze infolijn!

Nederlands, Engels & Frans: 02 225 44 11
Oekraïens: 02 225 44 21

Elke werkdag van 9u tot 12u30

www.integratie-inburgering.be/oekraine


