
De gemeente Koksijde vangt al een tijdje ca. 250 Fedasil-vluchtelingen op, zij zijn gehuisvest 

op de militaire basis. 

Sinds 13 maart onthalen we ook Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Koksijde voorziet 

crisishuisvesting voor ongeveer 40 mensen. Daarna verhuizen de mensen naar de woningen 

die we ter beschikking stellen en bij gastgezinnen die tot eind dit jaar mensen willen 

opvangen, in een aparte wooneenheid. 

We verwachten nog veel mensen en bereiden ons voor op alle mogelijke scenario’s. De totale 

omvang is vandaag moeilijk in te schatten. 

De Oekraïense vluchtelingen zijn geen asielzoekers. 

Oekraïners die in België aankomen, kunnen een aankomstverklaring bij de gemeente doen met 

hun biometrisch paspoort. Op dat moment hebben ze geen toegang tot de verplichte 

ziekteverzekering of tot sociale steun. 

Als ze zich hebben aangemeld in Brussel (Bordet-hospitaal of Heizel) kunnen ze zich 

registreren en krijgen ze een A-kaart. 

- een verblijf van één jaar (verlengbaar) 

- toegang tot de arbeidsmarkt (of leefloon) 

- mutualiteit 

- gezinsbijslag 

- inschrijving in een school voor de kinderen 

Dat kan gaan om leegstaande woningen in de portefeuille van het lokaal bestuur, plaatsen in 

hotels of airbnb’s, een omgevormde turnzaal of bij burgers thuis. Er is heel wat solidariteit in 

Koksijde om zelf ook iets te doen. Het gemeentebestuur geeft de voorkeur aan aparte 

wooneenheden zodat gezinnen de nodige privacy hebben. Bovendien moet de plek vrij zijn tot 

minstens het einde van 2022. 



Er zijn geen specifieke criteria of vereisten. De verblijfplaats moet veilig en kwaliteitsvol zijn en 

voldoende comfort bieden. Mensen moeten goed opgevangen worden. Er gebeurt een 

standaardcontrole, onze diensten screenen verder en houden gesprekken met de kandidaat-

opvanggezinnen. De opvangplaats moet beschikbaar zijn tot het eind van het jaar en is bij 

voorkeur een aparte wooneenheid. 

Neen, elke plek die vrij is, telt – al gaat de voorkeur naar een aparte wooneenheid 

Momenteel niet. 

Enerzijds worden er plaatsen beheerd door lokale besturen. Die controle ligt bij hen. 

Anderzijds zijn er plaatsen bij particulieren. Deze vallen meer algemeen onder ‘woningen’: de 

gemeente is bevoegd op het vlak van controle van de woonkwaliteit. Daarnaast is het 

belangrijk dat lokale besturen waken over de veiligheid en zo alle vormen van misbruik binnen 

de woningenvermijden. Een belangrijke taak voor onze medewerkers van de sociale diensten. 

Op basis van het aantal inwoners per gemeente werd een voorstel gedaan (door de 

overheid/gouverneur). Koksijde doet er alles aan om deze aantallen na te streven. Er is geen 

verplichting. Er wordt een beroep gedaan op een solidaire houding van de burger om tot 

oplossingen te komen. 

Fedasil houdt contact met de lokale contactpersonen. Er wordt grondig gebrieft over het 

administratieve proces. 

De lokale contactpersonen zijn aanspreekpunt voor de verschillende diensten en de 

opgevangen Oekraïners. Zij waken daarbij mee over de levenskwaliteit van de Oekraïner 

binnen de crisishuisvesting en begeleiden hen naar de bevoegde diensten. 



Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze noodopvang zal duren, maar we vertrekken van 

een engagement tot het eind van het jaar - bij privépersonen. Bedoeling is wel om de mensen 

tegen de zomer een permanente verblijfsplaats te geven. Er wordt werk gemaakt van 

toeleiding naar de reguliere huizenmarkt. 

De opvang van mensen is bijzonder nobel, maar niet evident. Het kan dus dat er problemen 

opduiken waardoor een vervroegd vertrek beter is voor beide partijen. Dat is altijd mogelijk. 

Burgers nemen dan best contact op met de gemeente om een overplaatsing te organiseren. 

Ook wanneer Oekraïners geen goed gevoel meer hebben bij hun huidige opvang, kunnen zij de 

lokale contactpersoon inlichten. 

Opgepast: Er wordt zeer grondig gescreend door onze diensten en opvanggezinnen 

moeten zich bewust zijn van de mogelijke duurtijd van de opvang. Bovendien geven 

wij de voorkeur aan een aparte wooneenheid. 

Momenteel gaat het grotendeels om vrouwen en kinderen. Volwassen mannen kunnen 

Oekraïne niet verlaten, omdat zij opgeroepen kunnen worden om de wapens op te nemen. 

Neen, het gaat niet om asielzoekers. Oekraïners kunnen sowieso visumvrij naar België reizen 

voor een periode van 90 dagen. Zij moeten de asielprocedure niet doorlopen. 

We stellen alles in het werk om deze groep mensen ook op middellange termijn te helpen. 

De opvangcentra van Fedasil zijn voorbehouden voor asielzoekers in een lopende 

asielprocedure. 



Personen uit Oekraïne spreken Oekraïens en vaak ook Russisch. De meeste Oekraïners 

beheersen de basis van het Engels. 

Hier geldt de gewone, algemene regelgeving. 

Eens de persoon het tijdelijk beschermingsstatuut heeft, kan hij/zij/x zich inschrijven bij de 

verplichte ziekteverzekering etc. 

Eens de Oekraïners beschikken over de tijdelijke bescherming, de A-kaart, kunnen zij zich 

inschrijven bij de verplichte ziekteverzekering. 

Zeker. Koksijde checkt, bij aankomst, hun vaccinatiestatus en biedt meteen een 

vaccinatietraject aan, via de mobiele teams van vaccinatiecentrum Furnevent. 

We hopen dat de oorlog in Oekraïne snel achter de rug is. De oorlogsvluchtelingen willen zo 

snel mogelijk terug naar huis. Onze bevoegde diensten maken al werk van integratie om 

mensen naar de arbeids- en huizenmarkt toe te leiden. 

Volg vooral goed de gemeentelijke communicatie via sociale media en website en de pers. We 

communiceren binnenkort over alle mogelijkheden in het kader van humanitaire hulp, 

financiële bijdrages en praktische handelingen. 

Onze website www.koksijde.be/hartvooroekraine is up-to-date. Een dringende vraag? Stel die 

via info@koksijde.be. 

Uiteraard! Ook hiervoor kan je terecht op www.koksijde.be/hartvooroekraine.  

http://www.koksijde.be/hartvooroekraine
mailto:Oekraïne@koksijde.be
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