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WONING

□□Huurcontract ondertekend door eigenaar en huurder? bewaren + laten registreren.
□□Huurwaarborg. Bewijs van de betaling goed bewaren bij het huurcontract.
□□Indien oplevering woning: verslag oplevering goed bewaren bij huurcontract.
□□Brandverzekering is verplicht volgens contract. Raad de formule brand- en familiale

verzekering aan.
□□Huur betalen: best een lopende opdracht (domiciliëring) openen bij de bank om de
huur maandelijks op een bepaalde datum te betalen (leg uit dat de bank altijd een
bericht stuurt enkele dagen vooraleer het geld over te schrijven). Soms zijn OCMW’s
bereid om de huur rechtstreeks vanuit het leefloon te betalen.

IDENTITEITSPAPIEREN; INSCHRIJVING VAN NIEUW ADRES IN DE NIEUWE
GEMEENTE OF STAD

□□Aanmelden bij de Dienst vreemdelingenzaken en het nieuw adres doorgeven.
□□De wijkagent zal op controle komen; in principe binnen de 2 weken. De bewoner
mag zelf doorgeven wanneer dit best voor hem past (bv. na 18u)

□□Alle gezinsleden gaan met het document van de wijkagent + ID-kaart + PIN-PUK naar
de gemeentelijke dienst om de inschrijving definitief te maken en de ID-kaart aan te
passen.
□□(Reis)Paspoort voor reizen in de EU? Voor sommige landen is ook een visum nodig.
Belangrijk: erkende vluchtelingen mogen NIET terugreizen naar het land waarvoor
zij bescherming kregen (zie thema reizen en mobiliteit).

BANKREKENING

□□De meeste banken rekenen kosten aan. Bij www.wikifin.be staat uitleg over de basisbankdienst die ongeveer 15 € per jaar kost.

□□Weet de vluchteling hoe hij geld kan afhalen? Hoe hij geld overschrijft? Hoe hij rekeninguittreksels nakijkt?

□□De vluchteling kan (maar is niet verplicht) om de bankrekening van Belfius-bank
(van tijdens de asielopvang) te behouden voor uitbetaling van leefloon.

LEEFLOON AANVRAGEN BIJ HET OCMW VAN DE GEMEENTE WAAR HIJ WOONT

□□Op welke datum van de maand wordt het leefloon uitbetaald? De vluchteling moet
daarmee rekening houden om op tijd de huur te kunnen betalen.

□□Heeft de vluchteling budgetbeheer nodig? Vraag dan aan het OCMW.

NUTSVOORZIENINGEN: WATER, ELEKTRICITEIT, GAS, TV-AANSLUITING,
INTERNET (zie thema budgetbeheer en vaste kosten)

□□leveringscontracten opmaken. Contract goed bewaren.
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Met medewerking van CAW Limburg en gebruik van eerdere checklists van Caritas-international en
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□□(Eventuele) meteropname en overdracht van vorige woning.

Document goed bewaren.
□□facturen opvolgen (te laat betalen is boete, beter met domiciliëring werken).

HUISVESTINGSPREMIES AANVRAGEN (zie thema wonen)

□□Via OCMW de installatiepremie aanvragen (indien hij voorheen dakloos was of tijdens de asielperiode in de opvang verbleef).

□□De installatiepremie maakt toegang tot huursubsidie gemakkelijker. Aan deze subsi-

die zijn voorwaarden verbonden. De vluchteling vraagt aan het OCMW om de subsidie voor hem aan te vragen bij Wonen Vlaanderen (www.wonenvlaanderen.be)
□□Zo snel mogelijk inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal
verhuurkantoor van de gemeente of regio. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Na
4 jaar wachttijd zonder resultaat, wordt maandelijks een huurpremie toegekend.

GEZONDHEIDSZORG (zie thema gezondheidszorg)

□□Ingeschreven bij ziekenfonds (mutualiteit)?
□□Verhoogde tegemoetkoming aangevraagd?
□□Huisarts? Of wijkgezondheidscentrum?
□□Globaal medisch dossier gevraagd bij huisarts of wijkgezondheidscentrum?
□□Indien handicap: info vragen aan het ziekenfonds en aanvraag erkenning opstarten.
□□Kent de vluchteling de diensten voor Kind & Gezin? Geestelijke gezondheidscentra?
Gezinsplanning?

VOOR DE KINDEREN -18 JAAR (zie thema school en zorg voor het kind)

□□Kinderopvang nodig? Vraag het sociaal tarief
□□Inschrijving school. Vraag naar de zorgbegeleiding in de school.
□□Bibliotheek
□□jeugdvereniging
□□Sport
VOOR DE KINDEREN + 18 JAAR

□□Brochure van Koning Boudewijn Stichting ‘16 jaar, 18 jaar. En nu? Het juridische
randje aan de relatie tussen ouders en kinderen’ (2018)

INBURGERINGSTRAJECT (zie thema integratie en inburgering)

□□https://www.integratie-inburgering.be/contact: de vluchteling zoekt waar hij zich
kan aanmelden om het traject inburgering te starten. Op de dienst krijgt hij alle
informatie over lessen Nederlands, de cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO),
loopbaanoriëntatie, individuele trajectbegeleiding.

MOBILITEIT

□□Geldig busabonnement? Tijdig een verlenging of een nieuw abonnement aanvragen.
Wie leefloon heeft, kan genieten van een verlaagd tarief.
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□□Indien de vluchteling bij het ziekenfonds Verhoogde tegemoetkoming kreeg toegekend, krijgt hij 50% verminderd tarief op treintickets- en abonnement.
□□Rijbewijs. Wordt vaak gevraagd bij sollicitaties.

GEZINSHERENIGING (zie thema gezinshereniging)

□□Vluchtelingen en subsidiair beschermden krijgen gunstiger voorwaarden als ze het
aanvraagdossier binnen het jaar na erkenning openen. Het dossier wordt pas geopend als de visumkosten betaald zijn. Hebben ze voldoende geld daarvoor?

DIPLOMA ERKENNING AANVRAGEN

□□Men kan hulp vragen aan de coördinator van het inburgeringstraject
WERK (zie thema werk)

□□De vluchteling zal informatie krijgen van OCMW:

–– OCMW organiseert zelf een traject naar werk

–– VDAB heeft trajecten naar werk voor personen die voor Nederlandse taal minstens het basisniveau 1.2 behaald hebben.
–– Vraag naar de private initiatieven voor werkervaring en opleiding in de regio.

ALLERHANDE

□□Voedselpakketten: vraag bij het OCMW of de Dienst Integratie waar je terecht kunt.
□□Goedkope kruidenier: wordt georganiseerd door sommige vrijwilligersorganisaties.
□□Kringloopwinkel: sommige OCMW’s geven korting bij de kringloopwinkel.
□□Infraxbon: zolang de vluchteling leefloon ontvangt heeft hij recht op één bon van 150

€ per jaar als korting bij aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. De
bon kan aangevraagd worden bij het OCMW.
□□Pampers: vraag bij het ziekenfonds. Vraag of er een depot is voor babyspullen.
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