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Vatandaşa en yakın yönetim düzeyi belediyedir. Belçika, 589 belediye vardır, 262 

şehir ve Valon belediyelerin beş ilde ayrılır : Valon Brabant, Hainaut, Liege, Namur ve 

Lüksemburg. 

 

Belediye yeterlilikleri yaşayanların tüm kolektif ihtiyaçları için geçerlidir : kamu 

düzeni saglamak, devlet yönetimi ve halkın sivil kayıtlarini yönetmek, evlilik, CPAS 

yönetimi alanlari sosyal yardim, kamu temizliği, kamu işleri, konutlar, belediye 

eğitimi (belediye okullari) … 

 

Benim prosedürüme gerekli tüm belgeler için şehir idaresine basvuruyorum. 

Özellikle ikametgâhımı belediye idaresine beyan ediyorum. Bir polis memuru benim 

gerçekten orada yaşamakta olduğunu doğrulamak için gönderilecektir :  verdigi 

rapora dayanarak belediye bana ikamet belgesi verecektir. Bu belge, sonraki birçok 

aşamada istenecektir. 

 

Yabancılar servisi ikamet ile ilgili özel sorular yönetir. Bir karar almaz :  Dışişleri 

Bakanlığı'nın yönergelerini uygular. 

 

Özellikle, belediye idaresin’de  ikametemi uzatıyorum veya yeniliyorum, adres 

değişikliği ya da aile kompozisyonunda bir değişikliği bildiriyorum. 

 

İkamet ettiğim belediyenin nüfusuna sunduğu hizmetlerden yararlanabilirim. 

 

Gelir gelmez, bu hizmetler ve idari ofisler hakkında durumumu düzeltmek için bilgi 

ediniyorum. 

BELEDIYE 
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C.P.A.S. = Kamu Sosyal Eylem hizmetleri  

 

CPAS çalışan vatandaşların toplumsal dayanışma vergisi 

ile finanse edilen bir hizmettir. Belediye topraklarında 

mali, sosyal ya da psikososyal zorluklara sahip kişilere 

yardım düzenlemektedir. Belçika'da, "herkesin sosyal 

yardıma hakkı vardır; insanların insan onuruna uygun 

bir hayat sürdürmelerini sağlamaktır. " bundan faydalanmak için ancak, bir sürü 

kriterler vardır ve istenecek belgeleri sunmak gerekmektedir. 

 

 

CPAS ‘e gittiğimde, bir sosyal hizmet görevlisibana atanacakve 

benim durumu inceleyip dosyamı açıcak. Herhangi bir uygulama 

halk tarafından seçilen temsilcilerden oluşan bir Konsey kararına 

bağlıdır. .Sosyal çalışmacı istekleri sunar ve ardından kararlar 

bildirir. Herhangi bir idari prosedürde olduğu gibi, katı ve karmaşık 

kurallar içermektedir. İlk adım, hangi CPAS’in uygun oldugunu 

kontrol etmektir. Çoğu zaman, CPAS ikamet ettigim yerede olandır, ama diğer 

kriterler dikkate alınabilir. 

 

Sosyal çalışmacı öncelikle beni dinleyen ve benim sorularımı 

cevaplamak için çalışıyor deneyimli ve güvenilir bir kişidir. 

Kararları  onun olmadığını anlamak önemlidir. .Kullanıcı ve 

karar verme organları arasında aracılık yapar. 

C.P.A.S. 

C.P.A.S. 
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Dikkat tüm yardımların geçerliliǧi rezidans ve ikamet yerime tabidir. 

Belgelerimin yenilenmesi tarihi önceden hazırlamaya dikkatli olmalıyım ve sosyal 

asistanıma herhangi bir adres deǧisikliǧini başka bir CPAS benim dosya aktarması 

için bildiriyorum. Durumda herhangi bir değişiklik yardımın koşulları üzerinde bir 

etkisi vardır. 

 

 

Buna ek olarak, yardımın verilmesi çoğunlukla (oluşturmak için, bir iş arıyor ...) 

bir dizi yükümlülükleri şartına bağlıdır (kendini oluşturmak için egitim almak , bir 

iş aramak ...). Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bilgilenmem için sosyal 

asistanımla iletişime çok özenli duymalıyım. 

C.P.A.S. 
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Sosyal Yardımcı benim durumum hakkında benimle noktalar ve yazılı bir rapor 

hazırlar. 

İstekler sunlar olabilir: 

• benim ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardım istemek. 

• Taşıma için finansal  destek isteği. 

• İlk ay kiramı ve depozitomu ödemek için fon istegi. 

• yerleşme istegin. 

• Tıbbi tedavi izlemesi için veya bir fatura ödemek için istek. 

• Okul masraflarına destek istegi 

• ... 

 

Mesela 

 

15 Ocak taşınabilecegim bir stüdyo buluyorum. kiram 450 € herşey dahil. Ev sahibi 2 

ay depozito güvenlik  teminatı olarak istedi. Daha 200 € tutarında yaklaşık biraz 

alışveriş yapmak zorundayım. Eğitimimi almak için bir otobüs kartı gerekir: abonelik 

miktarı ayda/ 20 €. 

 

Sosyal yardımcımdan genel sosyal yardım isteğinde bulunuyorum. Ayrıca benim ilk 

ayın kirasını ve depozito bedelini önceden istiyorum (sunulan planına göre  geri 

ödeyeceğim) . Son olarak’da, CPAS’den beni 31 Ocak kadar dayanmama yeterli ve 

abonemi ödeyecek kadar para  istiyorum. 

İstekler 
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İstekler 

Peşin para almak kredidir. Bu ödeme içerir. 

 

Iadesiz yardımın aksine, isminden de anlaşılacağı gibi, iade edilmez. 

 

Sosyal hizmet uzmanı kendi soruşturmasını ve Sosyal Konsey 

kararlarını bana tebliğ eder. CPAS bana kararı mektup ile yazılı 

olarak tahavudlu gönderir. Konseyi kararını  kabul etmiyorsam,  

30 gün içinde itiraz edebilirim : Bu durumda,  İş Mahkemesine 

ücretsiz başuruda bulunacak  bir avukat veya hukuk 

hizmetin’den yarım almalıyım. 

 

Konsey, sosyal soruşturmanın değerlendirmesine dayalı olarak yardım verecektir. 

Biriyle yaşıyorsam veya birisi ihtiyaçlarımın tümünü veya bir kısmını 

karşılayabiliyorsa, yardımı kısmen veya tamamen reddedilebilir. 

http://www.discri.be


www.discri.be 37 

Diger sosyal servisler 

“Gençlerin hakk  “ servisleri 

Gençleri kendi hakları konusunda bilgilendirmek ve onları yabancılar uygulaması, 

okul, iş, sosyal refah, gençlik refahı gibi mevzuatlarda  yardımcı olur. Sosyal 

dışlanma ile mücadele ediyorlar ve gençlerin  ailelerin güçlendirilmesi için erişimi 

teşvik etmek görevleridir hizmetler ücretsizdir ve hafta içi yapılmaktadır .. 

 

www.sdj.be 

 

Aile planlamas  merkezleri ve cinsel e itim, evlilik ve aile destek 

merkezleri 

Gebelik, doğum ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgi verir. hukuki, tıbbi , 

sosyal ve psikolojik danışmanlık grup faaliyetleri sunuyorlar. 

 

www.loveattitude.be/centres-de-planning  

 

Do um ve çocuk ofisi 

Gebelik ve çocuk gelişimi ücretsiz izleme sağlar (sağlık, aşı, gıda, konuşma ...). Ayrıca 

çocuk bakım servisleri düzenlemektedir: evde çocuk kreşi, açık çocuk evleri , kreşler, 

çerçeveli bebek bakıcısı ... (Bu hizmetler ücretsizdir değildir). 

 

www.one.be 

 

Hasta insanlara Hizmetler 

Hareket edemiyor olduğum zaman,CPAS tarafından eve teslim yemekler sağlanır, 

ekipman kiralamak(koltuk değneği, tekerlekli sandalye ...) Kızıl Haç  veya sigortam 

tarafından organize edilmektedir. 
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