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Gemeenten  

  

Instructie reiskostenvergoeding ophalen 

rechtsbewijzen 
 

 
 

 
  

 

Instructie reiskostenvergoeding ophalen rechtsbewijzen 

 

De IND is sinds 4 juli 2022 bezig met het verlenen van rechtsbewijzen aan alle 

ingeschreven ontheemden uit Oekraïne. Op afspraak kunnen de ontheemden uit 

Oekraïne hun rechtsbewijs ophalen op een van de zes locaties opgezet door de IND. 

De ontheemden uit Oekraïne moeten op eigen gelegenheid naar één van deze 

locaties afreizen. Op basis van bestaande regelgeving (betaling van buitengewone 

kosten) kunnen gemeenten reiskosten van en naar deze locaties bekostigen. 

Hieronder staat uiteengezet wie hiervoor in aanmerking komt en op welke wijze dit 

vergoed kan worden door gemeenten.  

 

Reiskostenvergoeding onder Bekostigingsregeling opvang ontheemden 

Oekraïne 

 

De ontheemden uit Oekraïne kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de 

gemeente waar ze verblijven voor de reiskosten die ze maken ten behoeve van het 

ophalen van hun rechtsbewijs. Gemeenten zijn vrij om een keuze te maken in de 

wijze waarop zij de reiskosten willen vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan 

een bedrag gebaseerd op het aantal kilometers van de opvanglocatie naar de IND-

locatie en vice versa maal € 0,19 per kilometer of een bedrag gebaseerd op de 

gemaakte kosten voor het openbaar vervoer van de opvanglocatie naar de IND-

locatie en vice versa.  

 

Wie komen er voor een reiskostenvergoeding in aanmerking? 

 

Ontheemden uit Oekraïne die ingeschreven staan in de BRP en om die reden een 

rechtsbewijs moeten ophalen, kunnen aanspraak maken op de vergoeding.  

 

Uitgezonderd van de vergoeding 

 

Ontheemden uit Oekraïne die werken kunnen géén aanspraak maken op de 

tegemoetkoming. 
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Bekostiging door gemeenten1  

 

De gemeenten kunnen de reiskostenvergoeding bekostigen op grond van artikel 3 

lid 1 (GOO) en artikel 3 lid 4 (POO) Bekostigingsregeling opvang ontheemden 

Oekraïne. De reiskosten vallen onder het normbedrag.  

 

Deze instructie geldt totdat de herziene Regeling opvang ontheemden Oekraïne 

(ROOO) in werking treedt. Toekomstige compensatie van de reiskosten wordt 

meegenomen in de herziene ROOO.  

 

Regelgeving 

 

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 

Artikel 3. Hoogte van de specifieke uitkering 

1. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onderdeel a, een normbedrag van minimaal € 100 per dag per 

gerealiseerde opvangplek. Dit normbedrag wordt indien nodig achteraf 

opwaarts bijgesteld op basis van een monitoronderzoek. 

4.  Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de kosten, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid, onderdeel c en d, een normbedrag per persoon waaraan een 

verstrekking is gedaan. Dit normbedrag wordt achteraf vastgesteld op basis 

van een monitoronderzoek. 
 

Regeling opvang ontheemden Oekraïne 

Artikel 6 

1. De opvang omvat in elk geval de volgende verstrekkingen: 

e. betaling van buitengewone kosten. 

 

Artikel 12 

      9.   De burgemeester draagt zorg voor de betaling van buitengewone kosten. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De tegemoetkoming voor de gemeentelijke opvang kan door de gemeente worden 

bekostigd op basis van artikel 2 lid 1 sub a van de Bekostigingsregeling opvang ontheemden 

Oekraïne en artikel 6 lid 1 sub e van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO). 

Voor de particuliere opvang kan dit op basis van artikel 2 lid 1 sub c van de 

Bekostigingsregeling en artikel 12 lid 9 van de ROOO. Het betreft betaling van 

buitengewone kosten. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0046732/2022-06-04#Artikel2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046732/2022-06-04#Artikel2

