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Beëindiging verstrekkingen uit de ROOO bij 

tijdelijk en permanent vertrek uit Nederland  
 

 
 

 

Ontheemden uit Oekraïne kunnen met een geldig reisdocument vanuit Nederland 

naar Oekraïne of landen in de Europese Unie reizen. In deze circulaire staat welke 

vormen van vertrek er zijn en hoe gemeenten kunnen omgaan met deze vormen 

van vertrek en het beëindigen van het recht op verstrekkingen uit de Regeling 

Opvang Oekraïense Ontheemden (ROOO), zoals bedoeld in artikel 7 en 13 van 

deze regeling voor respectievelijk de gemeentelijke en de particuliere opvang. 

 

Dit advies is gebaseerd op de huidige ROOO en geldt tot de ROOO wordt herzien.  

 

 

Verschillende vormen van vertrek 

 

Tijdelijk vertrek  

Het is mogelijk voor ontheemden uit Oekraïne om Nederland voor een periode te 

verlaten en daarna terug te keren. Bijvoorbeeld voor urgent familiebezoek in het 

buitenland. Als iemand dit van tevoren aankondigt, spreken we van tijdelijk 

vertrek. 

 

Permanent vertrek 

Als ontheemden uit Oekraïne permanent uit Nederland vertrekken, moeten zij 

zich uitschrijven uit de BRP. Dat gebeurt niet altijd. Als iemand zijn vertrek meldt 

en zich uitschrijft uit de BRP, dan noemen we dit een aangekondigd permanent 

vertrek. Doet iemand dit niet, dan spreken we van een onaangekondigd 

permanent vertrek. Onaangekondigd vertrek kan ertoe leiden dat het uitkeren 

van verstrekkingen blijft doorlopen terwijl iemand is vertrokken.  

 
Wat te doen met verstrekking bij vertrek  

 

Wat te doen bij vertrek 

Tijdelijk vertrek  

 De ontheemde meldt zijn of haar tijdelijke vertrek en de duur hiervan 

bij de gemeente waar hij/zij verblijft. 

 Tijdelijk vertrek is mogelijk voor de duur van maximaal 28 dagen 
met behoud van de verstrekkingen uit de ROOO. Na 28 dagen kan 
de gemeente deze verstrekkingen stopzetten. Dit gaat in vanaf de 
eerste van de volgende kalendermaand.  

 

Onaangekondigd vertrek  

 Wanneer onaangekondigd vertrek wordt geconstateerd, dan 
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kan de gemeente het recht op opvang, leefgeld en overige   

verstrekkingen uit de ROOO per datum van geconstateerd vertrek 

beëindigen. Omdat het leefgeld maandelijks wordt uitgekeerd, 

betekent dit dat de ontheemde per de eerste van de volgende 

kalendermaand geen leefgeld meer ontvangt. 

 

Aangekondigd permanent vertrek 

 Wanneer een ontheemde besloten heeft permanent te vertrekken, 

dan wordt het recht op opvang, leefgeld en overige verstrekkingen uit 

de ROOO per datum van vertrek beëindigd. Het leefgeld stopt per de 

eerste van de volgende kalendermaand. 

 De ontheemde dient zich bij permanent vertrek uit te schrijven uit 

de BRP, waarna ook verstrekkingen uit het toeslagenstelsel die 

gekoppeld zijn aan de inschrijving in de BRP kunnen worden 

stopgezet. Om te zorgen dat de uitschrijving uit de BRP spoedig 

verloopt, verstrekt de gemeente of particuliere opvanglocatie een 

vertrekformulier aan de ontheemde. 

 Om te zorgen dat de IND ook de asielprocedure gemakkelijk kan 

beëindigen verstrekt de gemeente of particuliere opvanglocatie een 

intrekkingsverklaring van de asielaanvraag aan de ontheemde. 

 

Gemeenten kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van bovenstaande advies, 

bijvoorbeeld als een tijdelijk vertrek langer duurt door een situatie van 

overmacht.  

 

 

Wat te doen bij terugkeer  
Als een ontheemde terugkeert naar Nederland, meldt hij of zij zich weer bij 
de gemeente of gemeentelijke opvanglocatie. Als de ontheemde naar 
aanleiding van het eerdere (tijdelijke) vertrek zijn of haar opvangplek is 
kwijtgeraakt en het leefgeld is stopgezet, wordt beoordeeld of hij of zij op het 
moment van terugkeer voldoet aan de dan geldende regels. Is dit zo, 
dan heeft hij of zij opnieuw recht op opvang en de overige verstrekkingen 

uit de ROOO. Als de ontheemde uit de BRP is uitgeschreven, moet 

de inschrijving opnieuw gebeuren. 

 

 

Wat te doen met eerder advies opvangplek bij tijdelijk vertrek 
Op dit moment geldt het advies aan gemeenten om een opvangplek te behouden 
voor ontheemden die minder dan 14 dagen uit de gemeentelijke opvang vertrekt. 
Dit advies werd uitgebracht medio 2022 en blijft gelden. Bij een vertrek van 
langer dan 14 dagen kan de gemeente de opvangplek aan iemand anders geven, 
bijvoorbeeld als de bezettingsgraad hoog is. De ontheemde kan bij terugkeer een 

andere plek in een ander opvanglocatie en/of andere gemeente toegewezen 

krijgen als de eerdere plek niet meer beschikbaar is. 

 

 

 


