
SOCIALE BIJSTAND VOOR
BEGUNSTIGDEN MET EEN TIJDELIJKE

BESCHERMINGSSTATUS
 

In België bestaan er openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW’S.

 
Deze centra verlenen gratis hulp aan

mensen die problemen hebben met voedsel,
huisvesting, het betalen van hun rekeningen,
verwarming, ... Ze waken over het welzijn van

iedere burger.
 

Zodra u uw tijdelijke beschermingsstatus
heeft gekregen, kunt u contact opnemen

met een OCMW.
 

Het OCMW is er om u te helpen, ook al
spreekt u geen Nederlands, Frans of Duits.

 
In Oekraïne bestaat geen equivalent van het

OCMW.
 

In België heten deze instellingen:
 

• In het Frans: CPAS
• In het Nederlands: OCMW

• In het Duits: ÖSHZ
 

Verbiststraat 88
1210 Sint-Joost-ten-Node

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Bereikbaarheid
 

Metro: 2 - 6 (Madou)
MIVB: 29 (Clovis) - 61 (Steurs) - 63 (Sint-Joost)

De Lijn: 318 - 351 - 358 - 410 (Clovis)
 

Onthaal
 

Van maandag tot vrijdag
Van 08.45 tot 11.45 uur

 
Of via ons callcenter

0800 35 254
 

Van maandag tot vrijdag
8u-12u | 13u-16u30
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NEEM CONTACT OP MET EEN OCMW IN BELGIË

Iedereen die legaal in België verblijft, kan bijstand
van het OCMW aanvragen. Dit is het geval als u de
tijdelijke beschermingstatus heeft gekregen.

Er is een OCMW in elke Belgische gemeente, dus u
vindt er zeker één bij u in de buurt.

Het bevoegde OCMW is dat van de gemeente waar
de begunstigde van de tijdelijke bescherming is
ingeschreven in het vreemdelingenregister. Als u
zich niet tot het juiste OCMW heeft gewend, zal dit
uw aanvraag doorsturen naar een ander OCMW. 
U krijgt informatie en verneemt waar u terecht
kunt. Dat betekent niet dat het OCMW u niet wil
helpen.

WELKE TYPES VAN BIJSTAND? Financiële steun

U kunt financiële steun krijgen. Het bedrag hangt af van uw
situatie: alleenstaande, gezin met kinderen, ...

Het OCMW bepaalt uw staat van behoefte en de aard van
de te verlenen hulp. Als het om financiële bijstand gaat,
bepaalt het OCMW het bedrag van deze bijstand om een
menswaardig leven te kunnen leiden. Op basis van het
sociaal onderzoek kan het OCMW aan verschillende
personen dus verschillende bedragen toekennen.

Psychosociale bijstand

U hebt moeilijke en traumatische situaties meegemaakt.
Het OCMW kan de kosten dragen van een professional die
trauma's, angstproblemen of psychiatrische stoornissen
behandelt.

Andere soorten bijstand

Basisbehoeften (aankoop van kleding, bril, ...); voedselhulp;
hulp voor gezinnen in moeilijkheden; energiehulp
(rekeningen voor elektriciteit, gas of stookolie);
administratieve hulp (inschrijving in scholen, crèches,
aanvragen voor kinderbijslag, ...).

Medische hulp

In afwachting van de tijdelijke beschermingsstatus kunt u
dringende medische hulp (DMH) krijgen van het OCMW. 
U hoeft niet vooruit te betalen voor uw spoedeisende
gezondheidszorg.

Zodra u deze status heeft, kunt u zich aansluiten bij een
ziekenfonds van uw keuze.

In België is de voornaamste taak van een ziekenfonds de
gedeeltelijke terugbetaling van medische en
gezondheidskosten.

Het OCMW zal u helpen om u in te schrijven bij een
ziekenfonds. Het OCMW kan de kosten, "bijdragen"
genoemd, voor zijn rekening nemen.

Hulp bij huisvesting

In een eerste fase kunt u voor opvang misschien terecht bij
familie, vrienden of kennissen in ons land.

Als dat niet het geval is, zal Fedasil, een Belgische instantie
die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, u
doorverwijzen naar de gemeenten en OCMW's die
huisvesting aanbieden.

Het OCMW kan u helpen bij de aankoop van meubilair
(bed, tafel, koelkast, ...) dankzij de zogenaamde
installatiepremie. Dit is financiële steun voor uw eigen
definitieve huisvesting, niet voor tijdelijke huisvesting bij
vrienden bijvoorbeeld.

Het OCMW kan ook helpen bij de betaling van de eerste
maanden huur of van een huurwaarborg.

HOE LANG DUURT DE PROCEDURE?

Het OCMW heeft na het indienen van uw aanvraag
30 dagen de tijd om een beslissing te nemen. Het
moet u een bewijs bezorgen dat u uw aanvraag
heeft ingediend.

Dan voert een maatschappelijk assistent(e), iemand
die speciaal is opgeleid om mensen in
moeilijkheden te helpen, een sociaal onderzoek uit.
Hij of zij controleert uw woonsituatie, uw inkomen,
de samenstelling van uw gezin, ... Deze vragen zijn
normaal en zijn bedoeld om u zo goed mogelijk te
kunnen helpen. U kunt ook vragen stellen aan de
maatschappelijk assistent(e) van het OCMW. U kunt
hem/haar vertellen over uw problemen.

Uitgaande van het resultaat van het sociaal
onderzoek zal het OCMW binnen 30 dagen na de
aanvraag beslissen of u in aanmerking komt voor
steun en welk soort steun geschikt is voor uw
situatie. De informatie wordt u per post
toegezonden, bij u thuis of waar u verblijft.

U BENT OEKRAÏNER EN WOONDE AL VÓÓR 
HET CONFLICT IN BELGIË?

U kunt momenteel niet terugkeren naar Oekraïne. 
Uw verblijfsvergunning of visum kan worden verlengd,
zolang u wegens het conflict niet naar Oekraïne kunt
terugkeren.

Wend u tot het gemeentebestuur van uw verblijfplaats.

Bron: www.mi-is.be

https://www.mi-is.be/fr

