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Betreft: Inschrijving van de Oekraïense bevolking in de bevolkingsregisters onder het statuut
van de tijdelijke bescherming.
Geachte heer, mevrouw,
De ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie hebben op 3 maart 2022 een akkoord
bereikt waarin zij besluiten om gebruik te maken van de tijdelijke beschermingsstatus voor de
Oekraïense onderdanen, die vluchten voor de oorlog in hun land.

Het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 stelt het bestaan vast van een
massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en
voert naar aanleiding daarvan de tijdelijke bescherming in.

De Europese richtlijn 2001/55/EG van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van
tĳdelĳke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter
bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen
van de consequenties van de opvang van deze personen, wordt voor de eerste keer geactiveerd.

Zoals vermeld in deze Europese richtlijn wordt onder "tijdelijke bescherming" het volgende verstaan:
"een procedure met een uitzonderlijk karakter die, in geval van massale toestroom of een imminente
massale toestroom van ontheemden afkomstig uit derde landen die niet naar hun land van oorsprong
kunnen terugkeren, aan deze mensen onmiddellijke en tijdelijke bescherming biedt, met name
wanneer het risico bestaat dat het asielsysteem deze toestroom niet kan verwerken zonder de goede
werking ervan te hypothekeren, in het belang van de betrokkenen en andere personen die om
bescherming vragen ».
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In beginsel duurt de tijdelijke bescherming een jaar. Afhankelijk van de door de Europese Unie
genomen beslissingen kan de bescherming automatisch met telkens zes maanden worden verlengd
voor maximaal één jaar. Indien er aanleiding blijft om tijdelijke bescherming te verlenen, kan ze nog
met maximaal één jaar worden verlengd.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de begunstigden van tijdelijke bescherming een fatsoenlijk
onderkomen krijgen of, in voorkomend geval, middelen te hunner beschikking krijgen om huisvesting
te vinden.

Zodra de tijdelijke beschermingsstatus is verleend, moet de terbeschikkingstelling van huisvesting aan
de ontheemden van Oekraïne prioriteit krijgen.

Na de eerste fase van crisisopvang zullen velen onder hen nog een tijdelijk crisisonderkomen nodig
hebben alvorens ze met hun integratie kunnen beginnen en een permanente woning kunnen
betrekken. Daarom werd in het hele land een oproep gelanceerd aan de burgers. De burgers die hun
solidariteit willen betuigen en in afwachting van een permanente verblijfplaats een tijdelijk onderkomen
willen aanbieden aan de Oekraïners op de vlucht, kunnen zich hiervoor registreren bij hun gemeente.

Concreet, en sinds 7 maart 2022, kunnen de Oekraïense onderdanen zich met hun
identiteitsdocumenten aanbieden in het registratiecentrum dat werd geopend in de Waterloolaan 121
te 1000 Brussel, om er tijdelijke bescherming aan te vragen.

Het gaat om Oekraïense onderdanen die in Oekraïne wonen, alsook om onderdanen van derde
landen of staatlozen die bescherming genieten in Oekraïne en hun familieleden.

Ieder persoon die tijdelijke bescherming wenst, moet zich persoonlijk en in het bezit van zijn
Oekraïense identiteitsdocumenten aanbieden in het registratiecentrumcentrum. Die persoon wordt
dan geregistreerd en krijgt een attest van tijdelijke bescherming overhandigd voor zover voldaan is
aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming. Aan iedere persoon wordt een
attest tijdelijke bescherming afgegeven, ook aan de kinderen. Zonder attest is de tijdelijke
bescherming niet van toepassing.

Met dat attest meldt de betrokken persoon zich aan bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats met
het oog op zijn inschrijving in de bevolkingsregisters en de aanvraag van een A-kaart.

De Oekraïense onderdanen worden ingeschreven in het vreemdelingenregister (IT 210 op de datum
van het tijdelijk beschermingsattest) van de gemeente waar zij over opvanghuisvesting beschikken, na
een positief verblijfplaatsonderzoek, volgens de algemene regels betreffende de inschrijving in de
bevolkingsregisters.
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In afwachting van het verblijfsonderzoek en/of de afgifte van de A-kaart wordt een bijlage 15
afgegeven, 45 dagen geldig (laatste reden) met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt, conform de
Instructies van de Dienst vreemdelingenzaken.

De gemeente van verblijf geeft een A-kaart af die 1 jaar geldig is (einde geldigheid te rekenen vanaf
de datum van het attest tijdelijke bescherming). Kinderen onder de 12 jaar kunnen op verzoek van de
ouders of voogd een identiteitsbewijs voor buitenlandse kinderen onder de 12 jaar krijgen. Dit
certificaat heeft dezelfde looptijd als de A-kaart (1 jaar, vervaldatum te berekenen vanaf de datum van
het attest tijdelijke bescherming).

In bepaalde gevallen van opvang van korte duur (korter dan een maand) bij een particulier, zal het niet
altijd mogelijk zijn om binnen een kort tijdsbestek (van bijvoorbeeld 1 week) een
verblijfplaatsonderzoek uit te voeren. Gelet op deze uitzonderlijke omstandigheden kan de Oekraïense
onderdaan worden ingeschreven op basis van het attest van tijdelijke bescherming afgegeven door
het registratiecentrum en van het adres van het gastgezin dat door deze laatste werd meegedeeld.

De Oekraïense onderdanen (en de personen die hen eventueel begeleiden bij de te ondernemen
stappen) moeten erover worden geïnformeerd dat het noodzakelijk is om hun eventuele latere
adreswijzigingen aan te geven aan de betrokken gemeente, in het bijzonder voor het ontvangen van
hun officiële post, alsook voor de toekenning en het behoud van bepaalde sociale rechten. Het is met
name belangrijk te benadrukken dat de officiële post (onder andere met betrekking tot de
verblijfsprocedure) die naar het adres wordt verstuurd dat geregistreerd is in het Rijksregister,
beschouwd wordt als zijnde ontvangen en gelezen door de burger.

Het is dus van essentieel belang dat de burger zijn adreswijziging zo snel mogelijk aangeeft.

In het kader van deze uitzonderlijke omstandigheden zal tijdelijk een nieuwe code wonen (LOG) 06
"tijdelijke bescherming" worden aangemaakt in IT 141 in het Rijksregister. Dit laat toe om de
Oekraïense onderdanen die worden opgevangen in de woning, qua gezinssamenstelling te kunnen
onderscheiden van het gastgezin. Zowel voor de leden van het gastgezin als voor de Oekraïense
onderdanen die worden opgevangen, zouden hierdoor de administratieve stappen moeten worden
vergemakkelijkt. De technische ontwikkelingen daarvoor worden momenteel uitgevoerd. Die nieuwe
code zou vanaf 22 maart 2022 operationeel moeten zijn. Zeer binnenkort zal u een meer
gedetailleerde omzendbrief betreffende de structuren in het Rijksregister ontvangen.

Wij delen u overigens mee dat code 2.3.0 "Tijdelijke bescherming" van IT 202 van het Rijksregister op
7 maart 2022 werd geactiveerd om het voor de gemeenten mogelijk te maken een kaart A af te geven
aan de Oekraïense onderdanen die deze bescherming genieten. Deze code wordt geregistreerd op de
datum van het attest. De verwijzing betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt is “onbeperkt”.
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De code 3 "Ontheemden" van IT 205 werd eveneens op die datum geactiveerd. In het dossier van de
betrokkene(n) moet deze informatie eveneens worden geregistreerd.

U kan steeds bij onze diensten terecht voor vragen of inlichtingen.

Hoogachtend,

Philippe
Moreau
(Signature)

Digitally signed by
Philippe Moreau
(Signature)
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Philippe MOREAU
Directeur-generaal a.i.
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