
Infoavond gastgezinnen en buddy’s 

voor vluchtelingen uit Oekraïne

24 maart 2022



beleid

Vlaanderen heeft als doel:

-> 18.000 opvangplaatsen realiseren tegen april 2022

-> 120.000 opvangplaatsen creëren tegen midden juni 2022

Hoe? 

-> vanuit lokale overheid met:

• collectieve opvangcapaciteiten

• gastgezinnen

-> vanuit Vlaanderen (coördinatie provincie in overleg met burgemeesters)

• 15 à 20 nooddorpen met 250 woningen per dorp

Zoersel: momenteel 50 personen opgevangen

• Verblijf in assistentiewoningen (Ter Dorpe en Lindehof)

• Pastorij Zoersel 

• Nog enkele mensen in het Doorstroomhuis – Kerkhoflei => naar gastgezin

• Gastgezinnen



Toewijzing gastgezin

1. Fedasil kent een gezin toe aan Zoersel op basis van de Housingtool

2. Fedasil contacteert gemeente Zoersel voor de coördinatie van de opvang van het gezin

3. Zoersel vangt het gezin op in het ‘Doorstroomhuis’ – Kerkhoflei 14 (voormalig 

politiecommissariaat)

4. Het gezin krijgt een kamer toegewezen in het ‘Doorstroomhuis’ en wordt opgevangen door onze 

vrijwilligers en buddy’s

5. Het gezin wordt ingeschreven en de nodige formulieren worden bij gemeente Zoersel in orde 

gebracht. (Rijksregisternummer)

6. OCMW Zoersel zorgt voor de toekenning van het leefloon + ondersteuning bij de inschrijving 

mutualiteit

7. Gemeente Zoersel zoekt een match met een gastgezin

8. Kennismaking met gastgezin en Oekraïens gezin

9. Verhuis Oekraïens gezin naar gastgezin, na kennismaking en op afgesproken tijdstip



Verblijf bij een gastgezin

Wat is het engagement gastgezin?

- Minimum 3 maanden opvang

- Ononderbroken, ook tijdens eventuele vakantieperiode van het gastgezin

- Start van de opvang is niet gekend

- Eigen keuze hoeveel tijd het gastgezin met Oekraïens gezin samen spendeert



Wonen

Wat verwachten we van de woongelegenheid?

- Veiligheid en gezondheid moet gegarandeerd zijn

- Basiscomfort: bed, tafel, stoel, …

- Basishygiëne: toilet, badkamer

- Afzonderlijke kamer

Verzekering BA familiale en brandverzekering

-> melden via verzekeraar gastgezin

-> waarschijnlijk dekking zonder bijpremie



Buddy

Wat is een buddy? 

Een vrijwilliger die zich engageert om een gastgezin en het Oekraïens gezin te ondersteunen

We proberen aan elk gezin een buddy te koppelen

Wat doet een buddy?

- Minstens 1 keer per week contact opnemen

- Wegwijs maken in de gemeente

- Praktische zaken mee regelen of wegwijs maken

- Brug tussen gemeente, gastgezin en Oekraïens gezin

- Begeleiden naar hobby’s, school, …



Ruimtelijke ordening - 1

Regelgeving ruimtelijke ordening

Inwonend in de eigen woning van het gastgezin of bijgebouw (geen aparte huisnummer):

- geen vergunning of melding nodig bij ruimtelijke ordening

- maximum duurtijd: 1 jaar

- geen fiscale of financiële gevolgen (bij uitkeringen, studentenbeurs, …) door gewijzigde ‘gezinssituatie’ 

- Oekraïens gezin wordt apart ingeschreven met een speciale code (LOG06)

- Wettelijk kader rond kostendekking, we volgen hier de richtlijnen die zijn uitgezet door de Vlaamse 

regering. 

• Bij opvang in een gastgezin wordt er 20% van het equivalent leefloon toegekend aan het gastgezin voor de 

kosten. Dit betekent concreet dat indien met een gezin opvangt dat er 295,64 euro per maand zal toegekend 

worden aan het gastgezin. 

• Indien men een alleenstaande opvangt zal er een bijdrage van 145,84 euro per maand toegekend worden aan 

het gastgezin. 



Ruimtelijke ordening - 2

Regelgeving ruimtelijke ordening (2):

- Er zijn hogere bedragen voorzien indien er een aparte woning of wooneenheid ter beschikking 

wordt gesteld aan de cliënt. Deze info wordt bij effectieve opvang ook overlopen met het 

gastgezin. 

- Het nu ter beschikking stellen van een deel van de woning/bijgebouw/poolhouse kan nooit 

leiden tot een vergunning om te verhuren, apart inschrijven of vergunnen van dit apart woondeel

Ter beschikking stellen van een volledige woning of appartement

- huurprijs bepalen (voorkeur incl. energiekosten)

- verzekering ten laste van de huurder



Sreening gastgezin

Waarom een screening van onze gastgezinnen:

Wij willen graag dat onze Oekraïense gezinnen goed terechtkomen

- toelating tot screening invullen en ondertekenen

- geen toelating = geen gastgezin

Ministeriële omzendbrief:

https://verlinden.belgium.be/sites/default/files/articles/Omzendbrief%2020220318.pdf

https://verlinden.belgium.be/sites/default/files/articles/Omzendbrief%2020220318.pdf


Statuut Oekraïense burgers - 1

Registratie in Brussel voor het bekomen van statuut ‘tijdelijke bescherming’

Voldoet de Oekraïense burger aan de voorwaarden = attest tijdelijke bescherming

Aanmelden bij gemeente – Burgerzaken

- aanmaken Rijksregisternummer

- aanvraag A-kaart (verblijfsvergunning)

• geldig tot 4 maart 2023, 2x verlengbaar voor 6 maanden

Rechten na het verkrijgen van de verblijfsvergunning (A-kaart)

- Onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt

- Inschrijving bij de mutualiteit

- Recht om een bankrekening te openen

- Groeipakket (kindergeld)



Statuut Oekraïense burger - 2

Geen registratie in Brussel = geen statuut tijdelijke bescherming

- aankomstverklaring voor niet EU-burger bij verblijf in privégezin

- verblijf voor 90 dagen (toeristenverblijf)

Gevolg = geen rechten



Recht op maatschappelijke dienstverlening

Toekenning equivalent leefloon -> dus zelfstandig leven

Aanmelden bij de dienst maatschappelijk welzijn

-> bij aanmelding in de gemeente wordt ineens doorverwezen naar OCMW

-> in afwachting toekenning leefloon (verblijfskaart) - wel toekenning weekgeld

Waar helpen onze maatschappelijke assistenten bij?

- toeleiden naar de arbeidsmarkt

- doorverwijzing bij medische en psychische problematieken

- afspraken met gastgezin over kostenverdeling 

- ondersteuning bij hulpvragen

- hulp bij aansluiting mutualiteit

- hulp bij aansluiting groeipakket



Ondersteuning gastgezin en Oekraïens gezin

Door wat er zich afspeelt in Oekraïne hebben jullie allemaal rechtstreeks of onrechtstreeks vreselijke 

verhalen gehoord. Het gevaar, verlies, verdriet, de angst en onzekerheid die deze mensen moeten doorstaan 

is hard en verschrikkelijk. Dit heeft ook zijn weerslag op jou (en je gezin). 

Ben je even je balans kwijt, ervaar je moeilijkheden om positief te blijven, wordt het je allemaal even te zwaar 

dan kunnen wij je als vertrouwenspersoon bijstaan en ondersteuning bieden. In alle vertrouwen luisteren wij, 

geven advies en zoeken mee naar een mogelijke oplossing.

Ook de mensen die jullie opvangen kunnen bij ons terecht. Ook voor hen staan wij paraat om te luisteren, te 

adviseren, te ondersteunen.

Aarzel niet om ons te contacteren.

En wij zijn:

Susy Maes, susy.maes@zoersel.be T 03 2980 850 of 0499 16 39 78

Els Van den Langenbergh, els.vandenlangenbergh@zoersel.be T 03 2980 734

Erik Fuhlbrügge, erik.fuhlbrugge@zoersel.be , T 03 2980 959

mailto:susy.maes@zoersel.be
mailto:els.vandenlangenbergh@zoersel.be
mailto:erik.fuhlbrugge@zoersel.be


Ontmoetingsmoment donderdagnamiddag

Wat?

Informeel moment om elkaar beter te leren kennen en wegwijs te maken in onze gemeente. Met een tasje 

soep, koffie of thee.

Informatiestand over hobby’s, taallessen, onderwijs, mogelijke sportkampen en activiteiten, …

Wie?

Samenkomst van Oekraïense burgers, vrijwilligers, gastgezinnen, buddy’s, maatschappelijk assistenten, 

burgerzaken, CAW, VDAB, … 

Iedereen welkom!

Wanneer?

Elke donderdagnamiddag tussen 13.30 en 15 uur in de Kapel van het administratief centrum (Handelslei 167)



Enkele vragen en antwoorden - 1

Is er reeds geweten wanneer vluchtelingen worden toegewezen? Is dat snel na de infoavond?

- Afhankelijk van de toewijzing vanuit Fedasil en bezetting in onze tijdelijke opvang.

- Wij nemen eerst contact op om de match van aantal personen en aantal plaatsen op elkaar af te stemmen

- Daarna volgt een kennismakingsmoment + afspraak verhuis wanneer het beide gezinnen past.

Welke voorbereidingen treffen?

- Kamer(s) ter beschikking, nog voldoende tijd om de laatste voorbereidingen te treffen

Oekraïens rijbewijs hier ook geldig? Mag auto uitgeleend worden? Wat met verzekering.

- Erkende en geldige Oekraïense rijbewijzen zijn hier geldig en de eerste 185 dagen (+/- 6 maanden) na inschrijving 

mogen ze hiermee rijden.

- Na 185 dagen MOETEN de rijbewijzen omgewisseld worden naar een Europees

- Meer informatie: Afspraak dienst burgerzaken – rijbewijzen

Materialen bekomen? Vb. Matras?

- Wij hebben al een aantal zaken verzameld in ons Doorstroomhuis aan de Kerkhoflei. Voor specifieke materialen 

bekijken we de aanbiedingen via plekvij@zoersel.be of doen we een gerichte oproep



Enkele vragen en antwoorden - 2

Verzekering: zijn mensen verzekerd? Moet dat gemeld worden dat dit via de familiale van de mensen? Of is 

dat via ons?

- Het inwonend gezin moet aangemeld worden via de BA familiale verzekering van het gastgezin

Welke domiciliëringadres zullen mensen ontvangen?

- Hetzelfde domicilieadres als het gastgezin met een speciale code bij de inschrijving zodat de 2 gezinnen apart 

geregistreerd staan in het bevolkingsregister (geen gevolgen voor uitkeringen)

Worden deze mensen verder begeleid via ocmw aangelegenheden | administratie via hun of via gemeente en 

ocmw?

- Hiervoor rekenen we op de buddy’s die zich hebben aangeboden. Zij fungeren als schakel tussen het gastgezin en de 

administratie. Een gastgezin kan uiteraard ook buddy ineens zijn.

Vaccinaties bij de Oekraïense gezinnen?

- Via onze collega’s maatschappelijk welzijn is de informatie opgevraagd: gevaccineerd / niet gevaccineerd. Niet-erkend 

vaccin.

- Vaccinaties worden aangeboden door ELZ – praktische afspraken zijn lopende



Informatie

Vlaanderen - Agentschap integratie en inburgering

www.integratie-inburgering.be/oekraine

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/informatie-voor-gastgezinnen-van-oekraiense-vluchtelingen

https://info-ukraine.be/nl

http://www.integratie-inburgering.be/oekraine
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vlaanderen.be%2Fvlaanderen-helpt-oekraine%2Finformatie-voor-gastgezinnen-van-oekraiense-vluchtelingen&data=04%7C01%7Ceva.loos%40zoersel.be%7Caee1d9b2d857427bb60508da0d8650a7%7Cbd8268e9de2848869ecec41f44eb1b62%7C0%7C0%7C637837167787488691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mIAMtu4ebprHPRcJTfwRIBgrWPXFt6JxIyd7NSYQKIw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo-ukraine.be%2Fnl&data=04%7C01%7Ceva.loos%40zoersel.be%7Caee1d9b2d857427bb60508da0d8650a7%7Cbd8268e9de2848869ecec41f44eb1b62%7C0%7C0%7C637837167787488691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nc4uJYwlGlJ%2FiTLxxqWWG25A7v8RBGJZVkOYOOk5iHg%3D&reserved=0
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