
DT&V geeft in afstemming met 
gemeenten voorlichting op 

opvanglocaties over terugkeer 
naar Oekraïne en uitvoering 

van het remigratiebeleid.

VluchtelingenWerk Nederland 
geeft vluchtelingen uit Oekraïne 
voorlichting over hun procedure 
en verblijf. Ook met vragen over 
terugkeer kunnen vluchtelingen 

een spreekuur van 
VluchtelingenWerk bezoeken. 

Zie voor meer informatie 
www.refugeehelp.nl

Informatie 
& voorlichting

Is de vluchteling na 
19 juli 2022 aangekomen 

in Nederland of komt deze 
op grond van de 

voorwaarden niet in 
aanmerking voor het 

remigratiebeleid?

Deze personen kunnen 
contact opnemen met 
IOM Nederland voor 

ondersteuning bij 
vrijwillige terugkeer. 
IOM is bereikbaar via 
tel.: + 31 88-7464466 
of +31 70-3181500. 

Zie ook iom-nederland.nl
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Terugkeer vluchtelingen uit Oekraïne 

Doelgroep

Bestemming

Contactpartner

Ondersteuning

Vluchteling uit Oekraïne meldt zich met de wens voor ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst 
of ondersteuning om naar een ander land te migreren

Terugkeer 
naar Oekraïne

Terugkeer 
naar Oekraïne

• Voorlichting en advies
• Ondersteuning (vervangende) reisdocumenten 
• (Bus)vervoer naar de Oekraïense grens
• Meer informatie op www.dtenv.nl
 (informatie in het Engels & Oekraïens beschikbaar)

Terugkeer naar land van herkomst of ander land 
buiten de EU waar de toegang duurzaam is geborgd

Vluchteling met andere nationaliteit (niet-EU) 
en vóór 19 juli 2022 ingeschreven in de BRP

Vluchteling met Oekraïense nationaliteit (ingeschreven in de BRP)

Terugkeer-
ondersteuning 

op basis van maatwerk 
mogelijk

Doorreis naar ander 
land buiten de EU

Ondersteuning bij 
doormigratie mogelijk,  

afhankelijk van 
het land  van 
bestemming

Terugkeer- 
ondersteuning 

op basis van maatwerk 
mogelijk

Vanaf 15 november 2022 tot 1 februari 2023 
kunnen deze personen 

remigratieondersteuning aanvragen.

• Voorlichting en advies
• Ondersteuning 
 (vervangende) 
 reisdocumenten
• (Bus)vervoer naar de 
 Oekraïense grens

• Advies en informatie over remigratie
• Vliegticket voor een enkele reis
• Begeleiding bij vertrek op Schiphol
• Een financiële bijdrage:
 -  van 5.000 euro bij aanvraag tussen 15 november 2022 

en 1 januari 2023 bij DT&V en uitreis uit Nederland 
binnen 1 maand na indienen van de aanvraag

 -  van 2.000 euro bij aanvraag tussen 1 januari 2023 en 
vóór 1 februari 2023 bij DT&V en uitreis uit Nederland 
binnen 1 maand na indienen van de aanvraag

Kijk voor meer informatie op

DT&V
Ondersteuning 

bij terugkeer
Aanmelden via

formulier

IOM
Hulp bij hervestiging

Tel.: +31 88 7464466 
of +31 70 3181500

Doorreis naar ander 
land binnen de EU 

Geen ondersteuning 
nodig. Vluchtelingen  

kunnen op eigen 
initiatief  reizen naar 

andere EU-landen

• Voorlichting en advies
• Ondersteuning
 (vervangende)
 reisdocumenten
• Vervoer

Voor vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren is ondersteuning mogelijk. Dit overzicht is voor gemeenten en andere betrokken organisaties. Het is van toepassing op 
alle vluchtelingen uit Oekraïne, zowel in de gemeentelijke als de particuliere opvang. Kijk voor aanvullende informatie ook in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners.

DT&V
Ondersteuning bij 

terugkeer. Aanmelden 
via het formulier 

op de website

www.dtenv.nl

DT&V voert het remigratiebeleid uit. 
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op

www.dienstterugkeerenvertrek.nl/remigratiebeleid. 
Of stuur een e-mail aan

info@dtv.minvenj.nl

https://www.refugeehelp.nl
https://iom-nederland.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/nieuws/2022/06/20/terugkeer-naar-oekraine
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/nieuws/2022/06/20/terugkeer-naar-oekraine
https://www.iom-nederland.nl/
https://www.iom-nederland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/actueel/nieuws/2022/06/20/terugkeer-naar-oekraine
www.dienstterugkeerenvertrek.nl
www.dienstterugkeerenvertrek.nl/remigratiebeleid

