
 
 
 
 

Informatieblad voor Oekraïense vluchtelingen 

Welkom in de gemeente Hollands Kroon! 

 

U wordt opgevangen in de gemeente Hollands Kroon. Hieronder vindt u informatie, die u nodig heeft voor 

een goed verblijf in Nederland en Hollands Kroon.  

Inschrijven in de gemeente Hollands Kroon 

Wanneer u aankomt in de gemeente op uw opvanglocatie, dan moet u zich in schrijven in de gemeente. 

Hiervoor neemt u contact op via oekraine@hollandskroon.nl. U geeft aan wie u bent en met hoeveel 

personen u bent gekomen. Er wordt dan voor u een afspraak gemaakt om u in te schrijven, zodat u 

geregistreerd wordt in Basis Registratie Personen. U ontvangt na inschrijving een bewijs van inschrijving in 

de gemeente met een BSN nummer.  

Bankrekening  

Met het bewijs van inschrijving van de gemeente en uw (biometrisch) paspoort kunt u een bankrekening 

openen. Een bankrekening heeft u nodig om financiële ondersteuning te ontvangen van de gemeente of 

salaris van uw werkgever te ontvangen als u werkt. 

Een bankrekening kunt u openen bij de BUNQ-Bank online, Rabobank in Den Helder of Alkmaar, ING-Bank 

online en/of de SNS-bank in Schagen. U dient vooraf een afspraak te maken om langs te gaan. Deze 

afspraak kunt u maken via uw vrijwilliger van Wonen Plus Welzijn of via Vluchtelingenwerk Oekraine-

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl. Voor het openen van een bankrekening heeft u het inschrijfbewijs 

van de gemeente (niet ouder dan 3 maanden) nodig en uw geldig identiteitsbewijs. 

Aanvragen financiële toelage 

Als u bent ingeschreven en u heeft een bankrekening geopend kunt u een aanvraag indienen voor 

financiële ondersteuning.  Als u geen bankrekening heeft, dan kunt u de gemeente vragen om een 

Moneycard. U kunt financiële ondersteuning ontvangen als u (en andere gezinsleden) niet werkt. U 

vraagt dit aan door een e-mail te sturen naar oekraine@hollandskroon.nl. U geeft in deze e-mail aan: 

• Voor wie u de financiële ondersteuning aanvraagt (u en uw eventuele andere gezinsleden); 

o Naam; 

o Geboortedatum;  

o BSN nummer; 

o Kopie paspoort. 

• Per wanneer u in de gemeente bent ingeschreven; 

• Op welk Nederlands bankrekeningnummer u de financiële ondersteuning wilt ontvangen. 

Nederlands bankrekeningnummer (kopie van uw bankpas bijvoegen in de e-mail)  
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De hoogte van de financiële ondersteuning: 

Het bedrag voor eten is afhankelijk van de grootte van uw gezin. Hoe meer mensen in uw gezin, hoe 

lager het bedrag per persoon per maand: 

Aantal personen per volwassene of 

alleenstaande minderjarige 

per minderjarige 

1 of 2 personen € 215,06 € 178,36 

3 personen € 171,99 € 142,57 

4 personen of meer € 150,45 € 124,97 

 

Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven is € 56,12 per persoon per maand.  

Wordt u particulier opgevangen, bijvoorbeeld door een gastgezin? Dan krijgt u ook een extra toelage 

voor wonen en openbaar vervoer om activiteiten buitenshuis te doen (zoals familie/vriendenbezoek, 

het doen van sport, etc.) van € 93,- per persoon per maand. 

Wanneer u werkt, dan heeft u geen recht op financiële ondersteuning van de gemeente. U heeft dan 

recht op het ontvangen van uw salaris en u vraagt, wanneer u minderjarige kinderen heeft, 

kinderbijslag en kindgebondenbudget aan. Wanneer u daarnaast zonder uw partner in Nederland 

verblijft, dan vraagt u ook alleenstaande oudertoeslag aan.  

Hoe dit werkt vindt u op: RefugeeHelp - на які пільги мають право українці у 

Нідерландах.RefugeeHelp - на які пільги мають право українці у Нідерландах.  

Heeft u hulp nodig bij de aanvragen? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk via oekraine-

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl; 

Werken in Nederland 

Zolang u recht hebt op Tijdelijke Bescherming mag u in Nederland in loondienst werken. U moet 

daarvoor aan de volgende eisen voldoen: 

• U staat ingeschreven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) 

• U heeft een BSN (burgerservicenummer) 

• U heeft een Oekraïens paspoort, identiteitsbewijs of bewijs van de Oekraïense ambassade 

Als u werk zoekt, dan kunt u terecht bij: 

• www.nhnwerktdoor.nl via contact@nhnwerktdoor.nl   

• www.agro.jobs via info@agrojobsholland.com  

• www.nl-jobs.com via work@nl-jobs.com  

• www.abvakwerk.nl via 0227-502341 
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Huisregels gemeentelijke opvanglocaties:  

In Hollands Kroon zijn verschillende gemeentelijke opvanglocaties. Wanneer u in een van deze 

opvanglocaties verblijft, ontvangt u van de gemeente een gebruikersovereenkomst of wanneer u in een 

grotere opvanglocatie verblijft worden de huisregels aan u kenbaar gemaakt door uw contactpersoon op 

de locatie. 

Tijdelijk of voorgoed vertrek vluchtelingen uit Oekraïne naar buitenland 

U kunt met een geldig reisdocument vanuit Nederland naar Oekraïne of landen in de EU reizen. U kunt 

Nederland tijdelijk verlaten, bijvoorbeeld voor belangrijk familiebezoek. Als u uw tijdelijke vertrek van 

tevoren aangeeft bij de gemeente waar u verblijft, dan heeft dat niet meteen gevolgen voor uw 

opvangplek of financiële ondersteuning in Nederland. 

 

De gemeente kan een opvangplek aan een andere vluchteling geven als u langer dan 14 dagen bent 

vertrokken. Keert u later terug naar Nederland, dan kunt u een andere opvangplek krijgen. Dat kan in een 

andere regio van Nederland zijn, dan de gemeente Hollands Kroon. De gemeente stopt de financiële 

ondersteuning als u langer dan 28 dagen bent vertrokken. De gemeente kan deze voorzieningen direct 

stopzetten als u onaangekondigd vertrekt. Keert u later terug naar Nederland? En voldoet u dan nog 

steeds aan de regels? Dan kunt u weer de financiële ondersteuning krijgen. Als u het vertrek niet meldt, 

kunt u de opvangplek direct kwijtraken en kan de gemeente de financiële ondersteuning direct 

stopzetten. 

 

Wat moet u doen als u uit Nederland wil vertrekken en niet denkt terug te keren naar 

Nederland? 

• U meldt bij een medewerker van de opvang dat u wilt vertrekken, en bij de gemeente via 

oekraine@hollandskroon.nl; 

• U moet zich uitschrijven bij de gemeente (uit de basisregistratie personen of BRP). U krijgt 

hiervoor een formulier bij de opvang of vraagt u op bij oekraine@hollandskroon.nl;  

• De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ondersteunt Oekraïners bij hun vertrek uit 

Nederland.  
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Medische zorg en vergoeding van zorgkosten 

• Heef u medische zorg nodig? Dan kunt u terecht bij een huisarts in de buurt. Uw huisarts zal u 

eventueel doorverwijzen naar een ziekenhuis of specialist. Heeft u hulp nodig bij het vinden van 

een huisarts? Neemt u dan contact op met de locatiemanager/ondersteuner waar u verblijft, uw 

vrijwilliger van Wonen Plus Welzijn of via oekraine@hollandskroon.nl 088-321 5000 (van 

maandag t/m vrijdag tussen 8.30-17.00). 

• Als u een paspoort heeft en een Burgerservicenummer, dan moet u dit laten zien als u zorg 

nodig heeft. De kosten van medische zorg worden betaald uit de Regeling Medische zorg 

Ontheemden uit Oekraïne (RMO). U hoeft hiervoor niets te doen. U betaalt geen zorgpremie of 

eigen risico. Meer informatie over welke zorg in dit geval wordt vergoed kunt u vinden op   

www.rmoekraine.nl.  

• Ook als u zich niet kunt identificeren, krijgt u de zorg die u nodig heeft. Wel adviseren wij u om 

u in te schrijven bij de gemeente. U krijgt dan een Nederlands Burgerservicenummer, waarmee 

u onder de RMO valt. U komt dan in aanmerking voor een ruimere vergoeding van zorgkosten. 

• Alle Oekraïners die onder de tijdelijke beschermingsregeling vallen, zijn verzekerd via de 

Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Ook als u werkt.  

• U kunt ervoor kiezen toch een eigen zorgverzekering af te sluiten. Dit kunt u aangeven bij uw 

zorgverzekeraar. In dat geval kunt u zorgtoeslag ontvangen. Voor meer informatie kijkt u op: 

RefugeeHelp - на які пільги мають право українці у Нідерландах. 
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Rechtshulp in Nederland 

Vluchtelingenwerk 

De stichting VluchtelingenWerk Nederland is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die de 

belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland behartigt.  

Voor vluchtelingen uit Oekraïne is een speciaal team beschikbaar. Dit team informeert Oekraïense 

vluchtelingen over hun rechten en mogelijkheden in Nederland. Ook kan Vluchtelingenwerk helpen bij 

opvang en participatie in Nederland.  

Voor de gemeente Hollands Kroon houdt Vluchtelingenwerk Nederland op maandagochtend een sociaal-

juridisch inloopspreekuur. Het spreekuur is bedoeld voor alle Oekraïense vluchtelingen. Een afspraak 

maken is niet nodig. Oekraïense vluchtelingen kunnen bijvoorbeeld terecht met vragen over hun 

verblijfstatus in Nederland, werk, leefgeld, gezondheid, verzekeringen etc.   

Ook gastgezinnen en vrijwilligers kunnen hiervan gebruik maken. 

Locatie: 

Molenweid 

Patrijzenlaan 31 

1761JT  Wieringerwaard 

Tijd : elke maandagmorgen 09.00 – 12.00 uur 

 

U kunt uw vragen ook stellen via de e-mail: oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl of 

telefoon/Whatsapp via 06-22841379. 

RefugeeHelp - Website om Oekraïense vluchtelingen in Nederland te helpen. 

 

Advocaat 

In de meeste gevallen heeft u in Nederland geen advocaat nodig. De weg naar de rechter is meestal de 

laatste oplossing bij een juridisch probleem. Heeft u een juridische vraag of heeft u juridische 

ondersteuning nodig? In dat geval kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij geven gratis 

juridisch advies en kunnen u doorverwijzen naar een advocaat of mediator als dat nodig is. Het Juridisch 

Loket geeft gratis basis juridisch advies over o.a. verblijfsrecht, werk, wonen en vreemdelingenrecht. 

 

U kunt terecht voor juridisch advies tijdens het inloopspreekuur, aan de telefoon (0900-8020 €0,10 p/min) 

of via de e-mail, en eventueel een afspraak. Advies is zowel in het Nederlands als in het Engels 

beschikbaar. 

 

Voor meer informatie over rechtsbijstand en advocatuur: RefugeeHelp - безкоштовна юридична 

допомога для українців у Нідерландах 
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