
Parcours Temporel Administratif 
Version 2 du 2/5/2022
• Synthèse du parcours administratif d’accueil et d’intégration des réfugiés Ukrainiens.

• Ayant été confronté à ce dédale administratif, pourtant simplifié pour l’occasion, j’ai pensé que le partage 
de mon expérience pourrait aider les familles d’accueils afin de comprendre les différentes étapes et 
peut-être de découvrir des aides peu connues. 

• J’attire également l’attention sur la période entre la demande du RIS (Revenu intégration sociale) et le 
premier paiement qui peut prendre plus de 30 Jours, suivant les communes,  période difficile pour les 
réfugies souvent sans ressources à ce moment-là !

• La Carte MOBIB à Bruxelles est également dépendante de l’accord au RIS.. Hors durant cette période on 
demande très souvent aux familles de se rendre à tel ou tel endroit.. Sans le sous !! 

• Attention aux affiliations MUTUELLES (privées) souvent payantes car elles vous obligent à prendre une 
assurance ‘complémentaire’ payante en plus des services de base (gratuit en fonction de la circulaire 
Inami VI N°2022/91 du 15/3/2022.

• En tant que Bénéficiaires du RIS (Revenu intégration sociale accordé par le CPAS), veuillez demander à 
votre mutuelle l’attestation de statut BIM (=bénéficiaire du statut majoré ). Ce statut vous permet d’avoir 
des remboursements médicaux plus importants, et des avantages pour les transports en commun
(SNCB,..). Ex : L'intervention majorée | CAAMI (fgov.be)

• Pensez également à vérifier le statut des médecins, dentistes,… avant la consultation. !!!
• Il existe un statut « Conventionné » qui limite le prix des prestations ( donc moins chères )
• L’autre statut « Non-Conventionné » permet au praticien de demander le prix qu’il désire (souvent beaucoup plus 

cher et pas remboursé par votre Mutuelle). 

https://www.caami-hziv.fgov.be/fr/lintervention-major%C3%A9e


Schéma temporel administratif V2 
1. Heysel 2. Commune 3. CPAS 4. RIS / BANQUE

1. Enregistrement  au 
Heysel  Pal.8 (8H30 
ou RDV). Venir avec 
pièce d’identité 
ukrainienne’ !! 

2. Enregistrement des 
données d’identité 
et biométriques de 
chaque personne.

3. Création d’ un 
numéro de registre 
national  (YYMMDD-
xxx.yy)

4. Demande du Status
de Protection 
Temporaire 
(4/3/2023)

5. Délivrance d’un 
‘Certificat de 
Protection 
Temporaire’ ou 
d’une ‘Preuve 
d’inscription’ en cas 
de complément 
d’enquête.

6. GOTO Commune  ou 
FEDASIL (pour 
hébergement 
d’urgence)

1. Présentation du 
‘Certificat de 
Protection 
Temporaire’ + avoir 
2 ou 3 photos 
d’identité par 
personne !!

2. Enregistrement 
comme habitant et 
délivrance d’un 
‘Annexe 15’ 
permettant un accès 
illimité au marché du 
travail

3. Contrôle de Police 
sur lieu 
d’hébergement.

4. Inscription au 
registre des 
étrangers (IT210+ 
IT141+IT202+IT205+I
T120+IT141).

5. Préparation de la 
Carte A (avoir des 
photos de chaque 
membre)  ou carte 
d’identité pour 
enfants étrangers  
moins de 12 ans.

6. Attendre la 
convocation pour 
retirer la Carte A 
(validité 4/3/2023) + 
prolongation 

* Affiliation Mutuelle privée  (sur base du # RN) (LIRE Contrat !! - Pack Complémentaire Payant) ou 
Affiliation a la CAAMI  (Caisse Auxiliaire  Ass.Maladie Invalidité) GRATUIT

1. Demande au droit à l’aide 
équivalente au revenu 
d’intégration sociale (RIS).

2. Enquête sociale légère ( 1MOIS).  
3. Analyse de la situation familiale 

et détermination de la catégorie 
du revenue vital.

4. Ouverture d’un compte bancaire 
BELFIUS (1 par allocataire).

5. Demande d’un accès aux colis 
alimentaires de la Croix-Rouge ( 
sur base de la composition de la 
famille)—> délivrance d’une 
attestation pour RDV Croix-
Rouge.

6. Demande au droit a l’aide 
médicale d’urgence en attendant 
l’affiliation mutuelle (carte 
Rouge).

7. Demande affiliation Mutuelle 
CAAMI (gratuit) + Statut BIM *

8. Attendre convocation pour retirer 
la CB et le code PIN au CPAS. 

1. Attestation du droit à l’aide 
équivalente au revenu 
d’intégration.

2. Paiement individuel pour chaque 
ayant-droit ( Compte bancaire 
obligatoire !! )

30 Jours 
minimum !! 

1. Se présenter à une BOETIK STIB 
avec l’Attestation du droit à l’aide 
équivalente au revenu d’intégration 
(CPAS des 19 Communes de BXL !!) 
pour obtention d’un MOBIB gratuit 
(tram,bus , metro) STIB

Introduction demande des allocations familiales (FAMIRIS pour RBXL)

1. Initialisation de la carte dans un 
ATM de la banque

2. Demander à la banque un lecteur 
de carte pour ouverture sur APP 
GSM.. 

Introduction dossier Chercheur d’emploi (ACTIRIS / FOREM / VDAB) 1. Droit aux formations et aide à l’emploi

1. Paiement sur CB (Maman)

1. Réception des vignettes

Demande Carte Proximus 10GB/3 mois Gratuite (passeport) 1. Initialisation 2 jours après sur GSM

Mise à jour des Assurances (RC, Incendie, Voiture, Inscription Ecole, ..)

Période sans ressource !! 

Introduction demande Tarif 50% SNCB (carte de status BIM + photo) 1. Délivrance à un guichet SNCB

1. Obligations légales  !! 

Vaccination, Soins des Animaux (Fondation Prince Laurent) Les soins vétérinaires curatifs gratuits



Bonnes Adresses à connaître /
Хороші адреси, які потрібно знати

Aide Adresse Internet Contact
ANIMAUX Guerre en Ukraine – La Fondation Prince Laurent vient en aide aux animaux – Fondation Prince Laurent (sfprlaurent.be) BXL

STIB Abonnements (stib-mivb.be) BXL

MUTUELLE L'intervention majorée | CAAMI (fgov.be) Belgique

SNCB Carte de réduction (BIM+VIPO): Billet Intervention Majorée | SNCB (belgiantrain.be) BXL

ALLOC FAM Allocations familiales pour les réfugiés d'Ukraine | Famiris BXL

ALIMENTATION Les colis alimentaires de la Croix-Rouge de Belgique Belgique

VETEMENTS

https://www.sfprlaurent.be/fr/index.php/guerre-en-ukraine-la-fondation-prince-laurent-vient-en-aide-aux-animaux/
https://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=800309e8-1983-3410-b599-e90c40f84dea&l=fr
https://www.caami-hziv.fgov.be/fr/lintervention-major%C3%A9e
https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/overview-discount/preferential-reimbursement-ticket
https://famiris.brussels/fr/faq/refugies-dukraine/
https://aide-alimentaire.croix-rouge.be/colis-alimentaires/#:~:text=Pour%20obtenir%20un%20colis%20alimentaire%20lorsque%20votre%20organisme,vous%20rendre%20directement%20sur%20le%20lieu%20de%20distribution.


Схема адміністративного часу – V2
1. Heysel 2. Commune 3. CPAS 4. RIS / BANQUE

1. Heysel Pal.8 запис
(8:30 або за
домовленістю). прийти 
зі шматком
української 
ідентичності!!
2. Запис даних
ідентифікація та 
біометричні дані
кожна особа.
3. Створення 
реєстрового номера
національний 
(YYMMDD-oox.yy)
4. Заява про надання 
статусу тимчасового 
захисту (03.04.2023 р.)
5. Видача «Свідоцтва 
про Тимчасовий захист" 
або a «Доказ реєстрації» 
у разі подальше
розслідування.
6. GOTO Commune або 
FEDASIL
(для невідкладного 
проживання)

1. Вручення «Свідоцтва 
про
Тимчасовий захист' +
мати 2 або 3 картинки
особи на особу!!.
2. Зберегти як
мешканець і визволення 
а «Додаток 15», що 
дозволяє a 
необмежений доступ до 
ринку працювати.
3. Поліцейський 
контроль на місці
проживання.
4.Реєстрація в реєстрі
Іноземці (T210+
T141+ T202+ T205+ 
T120+T
141).
5. Підготовка карти А
(мають зображення 
кожного члена) або 
посвідчення особи
для дітей-іноземців
менше 12 років.
6. Дочекатися виклику 
до зняти картку А 
(дійсна 03.04.2023) + 
продовження

* Приватна взаємна приналежність (на основі # RN) (ЧИТАЙТЕ контракт!! - Платний додатковий пакет) або
Приналежність до CAAMI (Страхування допоміжного фонду. Інвалідність хвороби) БЕЗКОШТОВНО

1. Попросіть права на допомогу
еквівалент доходу
соціальної інтеграції (РИ).
2. Легке соціальне опитування(
1 місяць).
3. Аналіз ситуації сім'я і рішучість
клас доходу життєво важливий.
4. Відкриття рахунку банк БЕЛФІУС (1 
пер одержувач).
5. Запит на доступ до продуктові
посилки з Червоного Хреста (на
основі склад сім'ї) -> видача а
сертифікат на RDV Cross-червоний.
6. Вимагати права на невідкладну
медичну допомогу під час
очікування взаємної приналежності
(Червона картка).
7. Заява про взаємну приєднання
CAAMI (безкоштовно) + статус BIM *
8. Дочекайтеся повістки для

вилучення кредитної картки та PIN-
коду з CPAS.

1. Свідоцтво про право на допомогу, 
еквівалентну інтеграційного доходу.
2. Індивідуальний платіж для кожного 
бенефіціара (потрібний банківський 
рахунок!!).

Мінімум 30 
днів!!

1. Зверніться до BOETIK STIB із 
Свідоцтвом про право на допомогу, 
еквівалентну доходу від інтеграції 
(CPAS 19 муніципалітетів BXL!!), щоб 
отримати безкоштовний MOBIB 
(трамвай, автобус, метро) STIB.

Вступні запити про сімейні надбавки (FAMIRIS для RBXL).

1. Ініціалізація картки в банкоматі 
банку
2. Попросіть банк відкрити пристрій 
для зчитування карт на APP GSM

Вступ до досьє шукача роботи (ACTIRIS / FOREM / VDAB). Право на навчання та допомогу в 
працевлаштуванні.
Оплата кредитною карткою (мама).

Отримання віньєток.

Запит на карту Proximus Card 10 ГБ/3 місяці безкоштовно (паспорт). Ініціалізація через 2 дні через GSM.

Оновлення страховок (RC, пожежа, автомобіль, шкільна реєстрація, ..).

Період без ресурсів!!

Запит на введення Тариф 50% SNCB (картка стану BIM + фото). Доставка на стійку SNCB.

Юридичні зобов'язання!!

Вакцинація, догляд за тваринами (Фонд Принца Лорана). Безкоштовна лікувальна ветеринарна 
допомога.



Шлях адміністративного часу, версія 2 від
05.02.2022

• Зведення адміністративного процесу з прийому та інтеграції українських біженців у 
Брюссельському регіоні.

• Зіткнувшись із цим адміністративним лабіринтом, хоч би й спрощеним для цієї нагоди, я подумав, 
що обмін досвідом може допомогти приймаючим сім’ям зрозуміти різні етапи та, можливо, знайти
маловідомих помічників.

• Я також звертаю увагу на період між запитом на RIS (дохід від соціальної інтеграції) та першим
платежем, який може зайняти більше 30 днів, залежно від муніципалітету, складний період для
біженців, які в цей час часто залишаються без ресурсів!

• Картка MOBIB в Брюсселі також залежить від угоди з RIS.На вулиці в цей період дуже часто сім'ї
просять піти в те-то місце.. Без грошей!!

• Остерігайтеся ВЗАЄМНИХ (приватних) зв’язків, які часто оплачуються, оскільки вони вимагають від
вас оформити платне «додаткове» страхування на додаток до основних послуг (безкоштовно згідно
з циркуляром Inami VI № 2022/91 від 15.03.2022).

• Як бенефіціари RIS (дохід від соціальної інтеграції, наданий CPAS), будь ласка, попросіть свою
компанію взаємного страхування надати сертифікат статусу BIM (= бенефіціар підвищеного статусу). 
Цей статус дозволяє мати вищі медичні відшкодування та переваги на громадському транспорті
(SNCB тощо). Наприклад: посилене втручання | CAAMI (fgov.be)

• Також не забудьте перед консультацією перевірити стан лікарів, стоматологів тощо. !!!
• Існує статус "Звичайний", який обмежує ціну на послуги (тому менш дорогі)
• Інший статус «Не узгоджено» дозволяє практикуючому попросити ціну, яку він хоче (часто набагато

дорожче і не відшкодовується вашою взаємною компанією).


