
1 
 

  
OEKRAÏNE - NUTTIGE INFO 

01/06/22 

 
Ik ben net aangekomen, waar kan ik hulp vinden in een eerste fase? 
 

o Op de website van de gemeente: www.evere.brussels 
U vindt er alle nuttige info over uw inschrijving, huisvestingsmogelijkheden en sociale 
hulp.  
De nodige stappen kunnen ter plaatse worden ondernomen ofwel wordt u naar de 
bevoegde dienst doorverwezen. 
→ Waar? Gemeentehuis - S. Hoedemaekerssquare 10 - 1140 Evere  
→ Wanneer? Op afspraak door een e-mail te sturen naar 

solidariteitoekraine@evere.brussels 
 
Wat is de eerste te ondernemen stap? 
 

1. Fedasil:  
Vraag uw attest van tijdelijke bescherming aan op de Heizel: indien u geen Belgische 
verblijfsvergunning hebt, moet u eerst naar het registratiecentrum gaan om een 
document aan te vragen, het zogenoemde ‘attest tijdelijke bescherming’. 
U kunt een tijdsblok reserveren om uw aanvraag voor tijdelijke bescherming in te 
dienen bij het registratiecentrum via de website 
 https://register-ukraine.be/nl. 

   → Wanneer? Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur 
  → Waar? Brussels Expo Paleis 8 - Heizel - Verregatstraat 1 – 1000 Brussel 
 

2. GEMEENTE:  
Een afspraak maken door een e-mail te sturen naar 
solidariteitoekraine@evere.brussels  

o Vermeld in deze e-mail uw naam, voornaam, telefoonnummer en het aantal 
personen dat zich bij de dienst Vreemdelingen moet inschrijven.  

o Preciseer ook of u een tolk nodig hebt of u kunt langskomen samen met een 
vertrouwenspersoon die kan tolken.  

o Om de tijd die nodig is om de aanvraag te behandelen zo kort mogelijk te houden, 
kunt u ons ook al het adres bezorgen waar u zult verblijven en een kopie of foto van 
het attest tijdelijke bescherming.  

 
Hebt u geen toegang tot uw e-mail? Bel dan naar het nummer 02 247 62 56 (enkel 
beschikbaar voor aanvragen voor inschrijving bij de dienst Vreemdelingen) van 

http://www.evere.brussels/
mailto:solidariteitoekraine@evere.brussels
https://register-ukraine.be/nl.
mailto:solidariteitoekraine@evere.brussels
https://www.evere.brussels/
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maandag tot donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Als u al een e-mailbericht hebt 
gestuurd, bel dan niet. U zult zo spoedig mogelijk een antwoord ontvangen.  
  
 
Vergeet op de dag van uw afspraak de volgende documenten niet mee te brengen: 

o Elk document dat uw identiteit bewijst: identiteitskaart - paspoort - akte van 
burgerlijke stand. 

o Alle documenten die u in België hebt gekregen (attest van registratie/tijdelijke 
bescherming). 

o 2 recente pasfoto’s (het is mogelijk om er ter plaatse te maken). 
→ Het is absoluut noodzakelijk dat u al deze documenten bezorgt voor alle 
personen die u wilt inschrijven, dus ook voor de kinderen. 

o Inschrijvingskosten: € 46 per persoon 
 
 

3. OCMW: 
 Vraag hulp aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). 

o Onmiddellijk na uw afspraak in het gemeentehuis, afspraak bij het OCMW dat zich op 
de eerste verdieping van hetzelfde gebouw bevindt.  

o In België bieden de OCMW’s gratis hulp aan mensen die moeilijkheden ondervinden 
om zich te voeden, onderdak te vinden, hun rekeningen te betalen, zich te 
verwarmen, zich te verplaatsen met het openbaar vervoer ... Als ontheemde uit 
Oekraïne, komt u in aanmerking voor hulp van het OCMW voor uw 
basishulpbehoeften (voedsel, gezondheidszorg, huisvesting, kleding ...).   
 

• Huisvesting 
De huisvesting bij een vrijwillige gastvrouw of gastheer is tijdelijk.  
Na de periode van tijdelijke huisvesting bij een door de gemeente voorgestelde 
gastvrouw of gastheer, moet u op zoek gaan naar een woning.  

o Het Woningfonds zal u helpen met uw huurwaarborg. 
o U kunt zich ook richten tot het SVK (Sociaal Verhuurkantoor), Parijsstraat 35 - 1140 

Evere - 02 216 08 24. Maar de wachtlijst is al zeer lang. 
 

• Verzekeringen: 
Vele gezinnen stelden zich kandidaat om Oekraïense vluchtelingen in hun huis op te 
vangen of een tweede verblijf of een leegstaande huurwoning ter beschikking te 
stellen. Er rijzen momenteel vragen over de dekking van verschillende verzekeringen.   

o Alle info vindt u hier: https://www.abcverzekering.be/news/oekraiense-
vluchtelingen-opvangen-belangrijk-om-te-weten-op-verzekeringsvlak 

 
• Om een bankkaart te krijgen:  

Deze zal nodig zijn om OCMW-hulp te krijgen en sommige banken stemmen ermee in 
om een rekening te openen voor Oekraïners die nog geen rijkregisternummer 
hebben.    
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o Met uw bijlage 15, kunt u naar het postkantoor gaan om een bankrekeningnummer 
te openen voor de basisverrichtingen. 

o Info op de site www.FEBELFIN.BE of www.info-ukraine.be/nl  
o → Waar? BPOST, Haachtsesteenweg 1031 – 1140 Evere  

→ Waar? KBC, Vrijetijdslaan 9 - 1140 Evere, na aanvaardingsprocedure door de 
hoofdzetel.  

 
• Hoe een baan vinden? 

Met bijlage 15, kunt u werken. OPGELET! Aanvaard geen werk zonder officieel 
contract. 

o U kunt zich al inschrijven met de bijlage 15 die u van de gemeente hebt gekregen, op 
het volgende adres: 
→ Waar? ACTIRIS – Madouplein. Info: https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-

news-nl/9928-actiris-voor-oekraine 
 
 

• Hoe vraag ik kinderbijslag voor mijn kinderen aan? 
Om kinderbijslag te krijgen voor uw kinderen ten laste kunt u contact opnemen met een van 
de onderstaande instellingen. Opgelet: u moet uw afstamming kunnen bewijzen.   

o Famiris: Enige openbare instelling. 
Trierstraat 70/B001 - 1000 Brussel / 0800 35 950 (gratis nummer) 
info@famiris.brussels 
Het formulier invullen: https://famiris.brussels/nl/faq/vraag-over-kinderbijslag/ 

o Brussels Family (privéfonds): 02 227 19 60 
o Infino Brussel (privéfonds): 02 211 08 50 
o KidsLife Brussel (privéfonds): 078 48 23 45 
o Parentia Brussel (privéfonds): 02 302 55 55 

 
 

• Onderwijs voor kinderen:  
o Contact opnemen met de dienst Schoolbemiddeling, Parijsstraat 114 - Evere. 

Tel.: 02 247 63 94 – 0491 62 57 90 – mediation.scolaire@evere.brussels 
o Site met lesmateriaal vertaald in het Oekraïens: 

https://www.plantyn.com/oekraine/collectie 
 
 

• Dierenverzorging: 
Hebt u een huisdier meegebracht uit Oekraïne? 
o U kunt een afspraak maken bij een dierenarts in de gemeente waar u gaat wonen. 
o Als uw huisdier een paspoort heeft, neem dit dan mee als u bij de dierenarts 

langsgaat. 
o Als uw huisdier niet is geïdentificeerd, zal de dierenarts het identificeren en 

vaccineren tegen hondsdolheid. Deze vaccinatie is verplicht.     
o Als uw huisdier niet in orde is met de vaccinatie tegen hondsdolheid bij uw aankomst 

in België, zal de dierenarts het vaccineren.   

http://www.febelfin.be/
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-news-nl/9928-actiris-voor-oekraine
https://www.actiris.brussels/nl/burgers/detail-news-nl/9928-actiris-voor-oekraine
https://famiris.brussels/nl/faq/vraag-over-kinderbijslag/
mailto:mediation.scolaire@evere.brussels
https://www.plantyn.com/oekraine/collectie
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o De Stichting Prins Laurent helpt met dierenvoeding, op afspraak: 02 243 08 97 
o Het FAVV zal een deel van de vaccinatiekosten op zich nemen (30 euro exclusief btw).    
o Info https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/oekraine/ 

 
• Gezondheid: 

o Vaccinatie :We vestigen uw aandacht op het feit dat, hoewel de COVID-19-pandemie 
in ons land terrein verliest, ze nog niet voorbij is. Daarom nodigen we u uit om u gratis 
te laten vaccineren. 
Om dit te doen, kunt zich melden bij het 
Vaccinatiecentrum Pacheco - Pachecolaan 42 - 1000 Brussel 
Federale infolijn op het telefoonnummer 0800 14 689 (van maandag tot zondag, van 
9.00 tot 17.00 uur). 

o Via het gratis nummer 0800 12 347 kunnen mensen worden doorverwezen naar 
hulpverlening inzake geestelijke gezondheidszorg. 
Dit nummer is bestemd voor Oekraïners met een tijdelijk beschermingsstatuut maar 
ook voor gastvrouwen en gastheren die advies willen om de Oekraïners aan wie ze 
onderdak bieden, zo goed mogelijk te ondersteunen. De operatoren spreken 
Nederlands, Frans, Engels en Oekraïens.  
 
 

• Taallessen Nederlands/Frans volgen: 
o U kunt gratis ‘taalcheques’ aanvragen bij ACTIRIS om taalopleidingen te volgen:  

→ Waar? EAFC Evere, Constant Permekelaan 4 - 1140 Evere / 02 701 97 97  
→ Waar? Cultureel Centrum van Evere ‘Alpha’, Parijsstraat 108 - 1140 Evere / 02 899 

88 23  
 

• Artsen/tandartsen: 
 

o Via de tijdelijke bescherming kunt u medische en psychologische bijstand krijgen op 
het volgende adres: Pachecolaan 42 -1000 Brussel, van maandag tot zaterdag van 
9.30 tot 17.30 uur (laatste toegang om 16.00 uur). 

o U kunt ook aan het OCMW vragen om naar een arts te gaan in afwachting van uw 
regularisatie; u ontvangt dan een kaart. 

o Als u uw A-kaart hebt ontvangen, moet u zich inschrijven bij een ziekenfonds: info bij 
het OCMW.    

o Gastgezinnen horen vaak aangrijpende getuigenissen van vluchtelingen. Doctors 
Online Psy’, de dienst voor psychologische bijstand van AXA, wordt gratis ter 
beschikking gesteld van alle Belgische gastgezinnen en de vluchtelingen die ze 
opvangen en die tijdelijke bescherming genieten. Tot 31 mei 2022 kunnen zij een 
psycholoog raadplegen, van maandag tot vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur, op het 
telefoonnummer 02 642 45 63. 

o Het ONE biedt een gratis medisch-sociale opvolging voor uw zwangerschap alsook een 
gratis preventieve opvolging van de gezondheid van uw kind tot de leeftijd van zes 
jaar.   

https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/mededelingen/oekraine/
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Het ONE biedt ook een preventieve opvolging van de gezondheid van kinderen op 
school en tijdens de recreatieve activiteiten, voor of na de lesuren en tijdens de 
schoolvakanties. Info: 02 542 12 11 

 
• Kleding nodig? 

o → Waar? Rode Kruis van Evere 
Parijsstraat 35 - 1140 Evere / 0494 50 98 45 

 
• U bent met uw voertuig gekomen 

Om te mogen rijden in België moeten meerdere voorwaarden worden vervuld: 

Het voertuig moet verzekerd zijn:  

o De eigenaar van het voertuig is in het bezit van een ‘groene kaart’ (internationale 
verzekering) en de letter B (van België) is niet doorgehaald.      

o De eigenaar van het voertuig is in het bezit van een grensverzekering (waarbij de B 
ook niet is doorgehaald) die nog geldig is (dertig dagen na uitgifte). Hou er rekening 
mee dat het hier gaat om een zeer tijdelijke oplossing.  

De eigenaar heeft geen ‘groene kaart’ of de B op de kaart werd doorgehaald?  
In dat geval is het voertuig niet verzekerd. Dit kan worden opgelost door:  

• een grensverzekering af te sluiten; 
• de huidige verzekering te laten wijzigen door de Oekraïense verzekeraar;  
• het voertuig te registreren bij de DIV zodra de persoon is ingeschreven in het 

bevolkingsregister. Zodra het voertuig zich op de openbare weg bevindt, is de 
inschrijvingsplicht van toepassing en moet het voertuig een technische keuring ondergaan.    

De Belgische overheid werk momenteel aan een vereenvoudiging van de te ondernemen 
stappen. 

Worden deze voorwaarden niet nageleefd? Dan mag de auto niet op de openbare weg 
rijden. 

• Omwisseling van een Oekraïens rijbewijs tegen een Belgisch rijbewijs 
De Oekraïense bestuurder kan zijn Oekraïens rijbewijs omwisselen tegen een Belgisch 
rijbewijs binnen 185 dagen vanaf de datum van inschrijving in het bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente. Hiervoor moet u een afspraak 
maken via de website van de gemeente www.evere.brussels 

 
• Wees alert 

Als u wordt aangeklampt en u geld wordt aangeboden in ruil; 
Als u gedwongen wordt om iets te doen wat u niet wilt doen;  
Als iemand controle over u wilt uitoefenen; 
Als u het slachtoffer bent van geweld of mensenhandel; 
Als u zich niet vrij voelt om te kunnen gaan en staan waar u wilt; 
U kunt zich wenden tot de volgende instellingen:  

http://www.evere.brussels/
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In Brussel: Pag-Asa 02 511 64 64 – info@pag-asa.be 
In Antwerpen Payoke 03 201 16 90 – admin@payoke.be 
In Luik Surya 04 232 40 30 – info@asblsurya.be 

 
 

• U vindt veel informatie op    
https://info-ukraine.be/nl  
https://www.helpukraine.brussels/nl 
https://www.bemyguest.brussels 
 

https://info-ukraine.be/nl
https://www.helpukraine.brussels/nl
https://www.bemyguest.brussels/

