
 

 

  

 
Je komt aan in België 

 

 
Voor je geregistreerd bent, heb je een eigen 
opvangoplossing nodig bij familie, vrienden of derden. 

 

Meld je aan voor registratie  
Waar? Registratiecentrum: Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 
Brussel (op afspraak). Je ontvangt een attest van tijdelijke 
bescherming (als je aan de voorwaarden voldoet). 
 

Je hebt recht op: 
o Noodopvang Fedasil of lokale crisisopvang 
o Ziekteverzekering (in afwachting daarvan: 

dringende medische hulp) 
o Onderwijs 
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Ruil je attest om voor een verblijfskaart type A 
Waar? Loket Migratie Gent (op afspraak). 
Je ontvangt een tijdelijk verblijfsdocument (bijlage 15). 
 

Je hebt recht op: 
o Inschrijving in vreemdelingenregister 

(rijksregisternummer)  
o Lokale opvang  
o Inburgering 
o Inschrijving sociale huisvesting  
o Groeipakket 
o Werken als werknemer of (met beroepskaart) als 

zelfstandige 
o Basisbankdienst 
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Vraag OCMW-steun aan 
(als je niet over voldoende middelen beschikt) 
Waar? Cel Oekraïne Gent (Campus Prins Filip) zodra je een 
bevestigde afspraak hebt voor stap 3. 

Je hebt recht op: 
Onderzoek of je een equivalent leefloon kunt krijgen  
of andere vormen van OCMW-steun (zoals materiële, 
juridische en psychologische hulp, hulp bij zoektocht naar 
woning, huurwaarborg, installatiepremie). 

 

Na positieve controle van je adres 
Door Politie Gent 4 

Haal je verblijfskaart type A af  
Waar? Loket Migratie Gent (op afspraak) na ontvangst van je pin- 
en puk-codes. Je kaart is geldig tot 4/3/23 en maximaal 2 jaar 
verlengbaar. 
 

Je hebt recht op: 
o Hulp bij terugkeer of aanvraag ander 

verblijfsstatuut 
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Stap voor stap: je registratie en rechten als Oekraïense vluchteling in Gent 



Dit is de v 

Ви прибуваєте до Бельгії 
До отримання реєстрації Вам необхідно самостійно подбати про 
житло у родичів, друзів або третіх осіб. 

Пройдіть реєстрацію 
Де? Eurostation, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel (за попереднім 
записом). Ви отримаєте свідоцтво про тимчасовий захист (якщо Ви 
відповідаєте умовам). 
 

Ви маєте право на: 
o Притулок на випадок надзвичайних ситуацій вiд 

Fedasil (Федерального агентствa з прийому осіб, що 
шукають захист) чи місцевий кризовий притулок 

o Медичне страхування (в очікуванні цього: на 
термінову медичну допомогу термінова медична 
допомога) 

o Освіту 
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Обміняйте Ваше свідоцтво на карту дозвiлу на 
проживання типу А 
Де? Loket Migratie Gent (Міграційна служба м. Гент) (за попереднім 
записом). Ви отримаєте документ про тимчасовий дозвіл на 
проживання (Додаток 15). 
 

Ви маєте право на: 
o Реєстрацію в реєстрі іноземців (номер у 

національному реєстрі) 
o Місцевий притулок 
o Інтеграцію 
o Постановку у чергу на соціальне житло 
o Допомогу на дитину  
o Роботу як найманий працівник або (за наявності 

професійної картки) як індивідуальний підприємець 
o Основні банківські послуги 
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Зверніться по підтримку до OCMW (Суспільного 
центру соціального забезпечення) (якщо у Вас 
недостатньо грошових коштів) 
Де? Cel Oekraïne Gent (Campus Prins Filip) - Українське відділення м. 
Гент (Кампус Принц Філіп) як тільки у Вас буде призначено зустріч 
для участі в етапі 3. 

Ви маєте право на: 
Перевірку того, чи можете Ви отримати еквівалент 
прожиткового мінімуму або інші форми підтримки OCMW 
(Суспільного центру соціального забезпечення) (такі як 
матеріальна, юридична та психологічна підтримка, допомога у 
пошуку житла, гарантія оренди, субсидія у разі переїзду). 
 

 

Після підтвердження Вашої адреси 
Поліцією м. Гент 
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Отримайте Вашу карту дозвiлу на проживання  
типу А   
Де? Loket Migratie Gent (Міграційна служба м. Гент) (за попереднім 
записом) після отримання Ваших PIN-кодів і PUK-кодів. Ваша картка 
дійсна до 4/3/23 і може бути продовжена на максимальний термін 2 
роки. 
 

Ви маєте право на: 
o Допомогу в поверненні або при подачі заяви на інший 

статус проживання 5 

Крок за кроком: Ваша реєстрація та права як українського біженця у м. Гент 
 

Dit is de vertaling Oekraïens die identiek dezelfde informatie bevat als de Nederlandse tekst hierboven 

 


