INFORMATIE VOOR OEKRAÏNERS
Je bent Oekraïner, en kan niet meer terugkeren naar Oekraïne. Wat nu? Je woonde als derdelander in Oekraïne, en kan niet meer
terugkeren naar Oekraïne. Wat nu?
Deze infopagina werd gemaakt en verspreid door Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een onafhankelijke non-gouvernementele
organisatie die de rechten en belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt.

A. JE BENT OEKRAÏENS BURGER OF JE BENT ERKEND VLUCHTELING IN OEKRAÏNE
Als Oekraïens burger kan je visumvrij reizen binnen de Europese Unie voor een periode van 90 dagen. Dit betekent dat je op een
veilige en legale manier naar België kan reizen.

AANKOMSTVERKLARING BIJ DE GEMEENTE
Na je aankomst in België kan je een korte verblijfsvergunning aanvragen bij de gemeente waar je tijdelijk verblijft. Dit heet een
aankomstverklaring. Hiermee kan je gedurende jouw kort verblijf van 90 dagen in België verblijven. Deze aankomstverklaring geeft
je geen recht op werk, sociale dienstverlening of een publieke ziekteverzekering. Als deze periode van 90 dagen afloopt, kan je een
verlenging aanvragen bij de gemeente waar je tijdelijk verblijft.

TIJDELIJKE BESCHERMING BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN
Als Oekraïens burger en als erkend vluchteling in Oekraïne kom je in aanmerking voor tijdelijke bescherming. Hiermee kan je
gedurende 1 jaar in België verblijven. Dit kan twee keer verlengd worden voor een periode van telkens 6 maanden. Hierna kan dit
nog met 1 jaar verlengd worden, als de situatie in Oekraïne nog steeds onveilig is. Als tijdelijk beschermde krijg je toegang tot de
arbeidsmarkt en heb je recht op sociale dienstverlening, recht op aansluiting bij een publieke ziekteverzekering en recht op
inburgering.
Als jouw wettelijke partner of jouw minderjarig kind een andere nationaliteit heeft, hebben zij nog steeds recht op tijdelijke
bescherming. Zij kunnen zich samen met jou registreren.
Vanaf maandag 14 maart kunt u zich voor deze tijdelijke bescherming inschrijven in het registratiecentrum "Brussels Expo, Paleis 8
(Heizel)", adres Verregatstraat 1, 1020 Brussel. Het registratiecentrum is open van 8:30 tot 17:30 uur, 7 dagen op 7, en is bereikbaar
met metrolijn 6 met halte "Heizel". Het is belangrijk om hier voor 08:30 aanwezig te zijn, en je (vluchtelingen)paspoort mee te nemen.
Tijdens dit registratiemoment zal de Dienst Vreemdelingenzaken nagaan of je recht hebt op tijdelijke bescherming, en je
vingerafdrukken nemen om je identiteit te controleren.
Als je recht hebt op tijdelijke bescherming, zal de Dienst Vreemdelingenzaken je een attest geven. Met dit attest kan je naar jouw
gemeente waar je tijdelijk verblijft. Hier kan je een A-kaart aanvragen, die geldig is voor 1 jaar.
Indien je reeds over een verblijfplaats beschikt, gelieve geduld te hebben alvorens je in te schrijven ten voordele van uw nietbevoorrechte mede-Oekraïners zonder verblijfplaats. Personen die reeds in het oude registratiecentrum Bordet waren ingeschreven,
hoeven niet terug te keren naar het inschrijvingscentrum Brussels Expo, Paleis 8 (Heizel).

Opgelet: de tijdelijke bescherming werd in het leven geroepen door de Europese Unie, omwille van de onveilige situatie in Oekraïne.
Voorlopig is deze tijdelijke bescherming geldig voor 1 jaar, en kan zij automatisch verlengd worden met twee periodes van 6
maanden. Hierna kan zij opnieuw verlengd worden met een periode van 1 jaar als de Europese Unie vaststelt dat de situatie in
Oekraïne nog steeds onveilig is. Als de situatie in Oekraïne wijzigt, en de Europese Unie van mening is dat het weer veilig is om er
naar terug te keren kan zij beslissen om de tijdelijke bescherming stop te zetten. Als dit gebeurt, zal je A-kaart vervallen.

V.U.: VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
KRUIDTUINSTRAAT 75
1210 BRUSSEL
IBAN BE96 0011 5598

TEL.: 02 225 44 00
FAX: 02 201 03 76
INFO@VLUCHTELINGENWERK.BE
WWW.VLUCHTELINGENWERK.BE

INTERNATIONALE BESCHERMING (VLUCHTELINGENSTATUS - SUBSIDIAIRE BESCHERMING) BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN EN HET
COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN STAATSLOZEN
Als Oekraïens burger of als erkend vluchteling in Oekraïne heb je altijd de mogelijkheid om een verzoek om internationale
bescherming in te dienen. Voor de registratie van dit verzoek moet je naar het Klein Kasteeltje op de Passendalestraat 2, 1000
Brussel gaan. Het is belangrijk om hier voor 08:30 aanwezig te zijn, je (vluchtelingen)paspoort en andere persoonlijke documenten
mee te nemen. Tijdens dit registratiemoment zal je vragen krijgen over je familieleden, je reisroute naar België en waarom je je land
van herkomst hebt verlaten. Daarnaast onderga je ook een veiligheidsscreening en zal DVZ je vingerafdrukken nemen. Als je nood
hebt aan opvang, zal Fedasil je verder
Als je een verzoek om internationale bescherming indient, zal het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
nagaan of je een nood hebt aan internationale bescherming. Om dit te weten te komen zullen DVZ en het CGVS je uitgebreid
interviewen tijdens een persoonlijk verhoor. Je komt in aanmerking voor internationale bescherming als je een gegronde vrees hebt
voor vervolging omwille van je ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep, of het hebben van een politieke
overtuiging. Daarnaast onderzoekt het CGVS ook of je een nood hebt aan subsidiaire bescherming. Dit is het geval voor mensen die
bij een terugkeer naar hun land van herkomst een groot risico lopen om slachtoffer te worden van willekeurig geweld als gevolg van
een gewapend conflict.
Tijdens deze procedure heb je recht op opvang, aangeboden door Fedasil. Daarnaast heb je ook recht op een gratis advocaat. Als je
na 4 maanden nog geen beslissing hebt ontvangen, verkrijg je ook toegang tot de arbeidsmarkt en kan je werken.
Bij een positieve beslissing ontvang je een tijdelijke verblijfsvergunning geldig voor 5 jaar. Na deze periode van 5 jaar, krijg je een
permanente verblijfsvergunning. Als erkend vluchteling mag je niet terugkeren naar je land van herkomst. Als subsidiair beschermde
is dit in sommige gevallen wel toegestaan.
Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit is onafhankelijke rechterlijke
kamer voor administratieve zaken, waar u in beroep kunt gaan tegen beslissingen van de DVZ en het CGVS.
Opgelet (1): het CGVS heeft de behandeling van verzoeken om internationale bescherming van Oekraïense onderdanen tijdelijk
bevroren. Deze bevriezing lijkt ook van toepassing te zijn op personen die de vluchtelingenstatus hebben in Oekraïne, en hier een
verzoek om internationale bescherming indienen. Dit betekent dat er geen beslissingen worden genomen, en er worden ook geen
persoonlijke verhoren georganiseerd. Er is geen informatie over wanneer het CGVS deze bevriezing opheft.
Opgelet (2): als Oekraïens onderdaan met tijdelijke bescherming kan je tegelijkertijd internationale bescherming aanvragen. De
behandeling van jouw verzoek om internationale bescherming wordt wel stopgezet tot op het moment dat je tijdelijke bescherming
afloopt. Dit betekent dat je geen beslissing zal ontvangen over je verzoek om internationale bescherming zolang je tijdelijke
bescherming hebt.

OPVANG VOOR OEKRAÏENSE BURGERS
De Belgische overheid voorziet noodopvang voor Oekraïense burgers. Ben je in België en heb je nood aan een plaats om te slapen?
Je kan je hiervoor registreren op dezelfde plaats als waar je tijdelijke bescherming kan aanvragen. Tot en met 13/03 is dat in het Jules
Bordet Instituut op de Waterloolaan 121, 1000 Brussel. Vanaf maandag 14/03 wordt dit registratiecentrum verplaatst naar de Heizel,
Paleis 8 op de Verregatstraat 1, 1020 Brussel.
Nadat je bent geregistreerd voor opvang, word je een paar nachten opgevangen in huis Sebrechts op de Avenue F. Sebrechts 40,
1080 Sint-Jans Molenbeek) of in het Jules Bordet Instituut op de Waterloolaan 121, 1000 Brussel. Hierna zal je een opvangplaats
krijgen bij een lokaal bestuur, of bij een gezin. Het is de bedoeling om deze opvangvorm zo kort mogelijk te houden, en je zo snel
mogelijk een eigen woning te laten zoeken.
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B. JE BENT EEN DERDELANDER DIE IN OEKRAÏNE WOONDE MET EEN LANGDURIGE OF KORTE
VERBLIJFSVERGUNNING
Als derdelander kan je -afhankelijk van je nationaliteit- niet visumvrij reizen binnen de Europese Unie. Daarom is het belangrijk om zo
snel mogelijk na aankomst in België je verblijf in orde te brengen.

TIJDELIJKE BESCHERMING BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN
Als je in Oekraïne woonde met een langdurige of korte verblijfsvergunning, heb je geen recht tijdelijke bescherming. Afhankelijk van
je persoonlijke situatie kan het daarom nodig zijn om internationale bescherming aan te vragen. Indien je dat wenst, kan je met hulp
van Fedasil terugkeren naar je land van herkomst.

INTERNATIONALE BESCHERMING BIJ DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN EN HET COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE
STAATSLOZEN
Als je in Oekraïne woonde met een langdurige of korte verblijfsvergunning, kan je een verzoek om internationale bescherming
indienen. Voor de registratie van dit verzoek moet je naar het Klein Kasteeltje op de Passendalestraat 2, 1000 Brussel gaan. Het is
belangrijk om hier voor 08:30 aanwezig te zijn, je biometrisch paspoort en andere persoonlijke documenten mee te nemen.
Als je een verzoek om internationale bescherming indient, zal het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
nagaan of je een nood hebt aan internationale bescherming. Om dit te weten te komen zullen DVZ en het CGVS je uitgebreid
interviewen tijdens een persoonlijk verhoor. Je komt in aanmerking voor internationale bescherming als je een gegronde vrees hebt
voor vervolging omwille van je ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep, of het hebben van een politieke
overtuiging. Daarnaast onderzoekt het CGVS ook of je een nood hebt aan subsidiaire bescherming. Dit is het geval voor mensen die
bij een terugkeer naar hun land van herkomst een groot risico lopen om slachtoffer te worden van willekeurig geweld als gevolg van
een gewapend conflict.
Tijdens deze procedure heb je recht op opvang, aangeboden door Fedasil. Daarnaast heb je ook recht op een gratis advocaat. Als je
na 4 maanden nog geen beslissing hebt ontvangen, verkrijg je ook toegang tot de arbeidsmarkt en kan je werken.
Bij een positieve beslissing ontvang je een tijdelijke verblijfsvergunning geldig voor 5 jaar. Na deze periode van 5 jaar, krijg je een
permanente verblijfsvergunning. Als erkend vluchteling mag je niet terugkeren naar je land van herkomst. Als subsidiair beschermde
is dit in sommige gevallen wel toegestaan.
Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit is onafhankelijke rechterlijke
kamer voor administratieve zaken, waar u in beroep kunt gaan tegen beslissingen van de DVZ en het CGVS.
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