
 
 
 
 

Інформаційний листок для українських біженців 

Ласкаво просимо до муніципалітету Холландс Крон! 

 

Вас приймають у муніципалітеті Hollands Kroon. Нижче ви знайдете інформацію, яка може 

знадобитися під час подорожі в Нідерланди та Hollands Kroon. 

 

Реєстрація в муніципалітеті Hollands Kroon 

Коли ви прибудете до муніципалітету в місце прийому, ви повинні зареєструватися в муніципалітеті. 

Для цього зверніться за адресою: oekraine@hollandskroon.nl. Ви вказуєте, хто ви і скільки людей з 

вами прийшли. Після цього вам буде призначено час для реєстрації, щоб ви були зареєстровані в 

системі Basis Registratie Personen. Після реєстрації ви отримаєте свідоцтво про реєстрацію в 

муніципалітеті з номером BSN.  

Банківський рахунок  

Маючи довідку про реєстрацію з муніципалітету та свій (біометричний) паспорт, ви можете відкрити 

банківський рахунок. Вам потрібен банківський рахунок, щоб отримувати фінансову підтримку від 

муніципалітету або зарплату від роботодавця, якщо ви працюєте. 

Ви можете відкрити банківський рахунок у BUNQ Bank онлайн, Rabobank у Ден-Хелдері або 

Алкмаарі, ING Bank онлайн та/або SNS Bank у Шагені. Для відвідування потрібно заздалегідь 

домовитися про зустріч. Ви можете записатися на цю зустріч через свого волонтера Wonen Plus 

Welzijn або через Vluchtelingenwerk Oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl. Для відкриття 

банківського рахунку вам знадобиться свідоцтво про реєстрацію в муніципалітеті (не старше 3 

місяців) та дійсне посвідчення особи. 

Подання заяви на отримання грошової допомоги 

• Якщо ви зареєстровані та відкрили банківський рахунок, ви можете подати заявку на 

отримання фінансової допомоги.  Якщо у вас немає банківського рахунку, ви можете 

попросити муніципалітет видати вам грошову картку. Ви можете отримати фінансову 

підтримку, якщо ви (та інші члени сім'ї) не працюєте. Ви подаєте заявку, надіславши 

листа на електронну адресу oekraine@hollandskroon.nl. Ви вказуєте в цьому листі: 

• - Для кого ви подаєте заявку на фінансову підтримку (ви та будь-які інші члени вашої 

родини); 

o o Ім'я; 

o o Дата народження;  

o o Номер BSN; 

o o Копія паспорта. 



 
 
 
 

- Станом на момент реєстрації в муніципалітеті; 

- На який номер рахунку в голландському банку ви хочете отримати фінансову підтримку. 

Номер рахунку в голландському банку (додайте копію банківської картки в 

електронному листі) 

 

Рівень фінансової підтримки: 

Сума на харчування залежить від розміру вашої родини. Чим більше людей у вашій родині, тим 

менша сума на одну особу на місяць: 

Кількість осіб на одного дорослого або 

неповнолітнього без 

супроводу 

на одну неповнолітню особу 

1 або 2 особи € 215,06 € 178,36 

3 людини € 171,99 € 142,57 

4 особи або більше € 150,45 € 124,97 

 

Сума на одяг та особисті витрати становить 56,12 євро на особу на місяць.  

Ви проживаєте в приватному секторі, наприклад, у приймаючій сім'ї? Тоді ви також отримаєте 

додаткову допомогу на житло та громадський транспорт для здійснення діяльності поза домом 

(наприклад, відвідування сім'ї/друзів, заняття спортом тощо) у розмірі 93 євро на особу на 

місяць. 

Якщо ви працюєте, ви не маєте права на фінансову підтримку від муніципалітету. Після цього ви 

маєте право отримувати зарплату і, якщо у вас є неповнолітні діти, подати заяву на отримання 

дитячої допомоги та дитячого бюджету. Крім того, якщо ви проживаєте в Нідерландах без свого 

партнера, ви також подаєте заяву на отримання допомоги для батьків-одинаків.  

Як це працює, можна дізнатися за посиланням: RefugeeHelp - на які пільги мають право українці 

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

Вам потрібна допомога з додатками? Будь ласка, зв'яжіться з Радою у справах біженців за 

адресою: oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl; 

Робота в Нідерландах 

Поки ви маєте право на тимчасовий захист, ви можете працювати в Нідерландах як найманий 

працівник. Для цього ви повинні відповідати наступним вимогам: 

- Ви зареєстровані в муніципалітеті в системі базової реєстрації осіб (BRP) 

- У вас є BSN (номер обслуговування громадян) 
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- У вас є український паспорт, посвідчення особи або довідка з посольства України 

Якщо ви шукаєте роботу, будь ласка, завітайте: 

• - www.nhnwerktdoor.nl через contact@nhnwerktdoor.nl   

• - www.agro.jobs через info@agrojobsholland.com  

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

• - www.abvakwerk.nl за телефоном 0227-502341 

 

Правила роботи муніципальних приймалень:  

У місті Холландс Крон є кілька муніципальних приймалень. Якщо ви зупинитеся в одному з цих 

пунктів розміщення, ви отримаєте від муніципалітету угоду користувача або, якщо ви зупинитеся в 

більшому пункті розміщення, з правилами внутрішнього розпорядку вас ознайомить ваша 

контактна особа в цьому пункті. 

Тимчасовий або постійний виїзд біженців з України за кордон 
Ви можете подорожувати з Нідерландів до України або країн ЄС за наявності дійсного проїзного 

документа. Ви можете тимчасово виїхати з Нідерландів, наприклад, для важливих сімейних візитів. 

Якщо ви заздалегідь повідомите про свій тимчасовий від'їзд до муніципалітету, де ви перебуваєте, 

це не вплине на ваш притулок або фінансову підтримку в Нідерландах. 

Муніципалітет може надати місце для прийому іншому біженцю, якщо ви виїхали більше, ніж на 14 

днів. Якщо ви повернетеся до Нідерландів пізніше, вам можуть надати інше місце прийому. Це 

може бути регіон Нідерландів, відмінний від муніципалітету Холландс Крон. Муніципалітет 

припинить фінансову підтримку, якщо ви виїхали на термін понад 28 днів. Муніципалітет може 

негайно припинити дію цих положень, якщо ви поїдете без попередження. Ви повертаєтеся до 

Нідерландів пізніше? І ви все ще дотримуєтеся правил? Тоді ви зможете знову отримати фінансову 

підтримку. Якщо ви не повідомите про від'їзд, ви можете негайно втратити місце проживання, а 

муніципалітет може негайно припинити фінансову підтримку. 

 

Що робити, якщо ви хочете виїхати з Нідерландів і не плануєте повертатися до 

Нідерландів? 

- Ви повідомляєте працівника притулку про те, що хочете піти, а також муніципалітет за 

адресою oekraine@hollandskroon.nl; 

- Ви повинні знятися з реєстрації в муніципалітеті (з основної реєстрації осіб або BRP). 

Бланк для цього вам дадуть на рецепції або ви можете запросити його на сайті 

oekraine@hollandskroon.nl;  

- Служба репатріації та виїзду (DT&V) підтримує українців при виїзді з Нідерландів. 
  



 
 
 
 

Медична допомога та відшкодування витрат на охорону здоров'я 

- Вам потрібна медична допомога? Якщо так, ви можете звернутися до сімейного лікаря у 

вашому районі. За необхідності лікар направить вас до лікарні або до спеціаліста. Вам 

потрібна допомога в пошуку лікаря? Якщо так, будь ласка, зв'яжіться з менеджером 

локації/працівником підтримки, де ви зупинилися, вашим волонтером Wonen Plus Welzijn 

або за електронною адресою oekraine@hollandskroon.nl 088-321 5000 (з понеділка по 

п'ятницю з 8.30 до 17.00). 

- Якщо у вас є паспорт та ідентифікаційний номер, ви повинні пред'явити його, коли вам 

потрібна допомога. Вартість медичної допомоги оплачується з програми "Медичне 

обслуговування переміщених осіб з України" (RMO). Для цього не потрібно нічого робити. 

Ви не сплачуєте жодних страхових внесків чи надбавок за медичне обслуговування. Більше 

інформації про те, яка допомога відшкодовується в цьому випадку, можна знайти за 

посиланням  www.rmoekraine.nl.  

- Навіть якщо ви не можете ідентифікувати себе, ви отримаєте необхідну допомогу. Однак ми 

радимо вам зареєструватися в муніципалітеті. Після цього ви отримаєте сервісний номер 

громадянина Нідерландів, який зробить вас суб'єктом RMO. Тоді ви матимете право на 

більш широке відшкодування витрат на медичне обслуговування. 

- Усі українці, охоплені Схемою тимчасового захисту, застраховані відповідно до Положення 

про медичне обслуговування переміщених осіб з України (РМО). Навіть якщо ви працюєте.  

- У будь-якому випадку, ви можете оформити власну медичну страховку. Ви можете 

повідомити про це свою медичну страхову компанію. У такому випадку ви можете 

отримувати допомогу по догляду. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: 

RefugeeHelp - на які пільги мають право українці у Нідерландах. 

 

 

  

https://www.refugeehelp.nl/uk/get-help/finance/benefits


 
 
 
 

Юридична допомога в Нідерландах 

Рада у справах біженців 

Фонд Голландської ради у справах біженців - це неурядова організація (НУО), яка представляє 

інтереси біженців та шукачів притулку в Нідерландах.  

Для біженців з України працює спеціальна команда. Ця команда інформує українських біженців про 

їхні права та можливості в Нідерландах. Рада у справах біженців також може допомогти з прийомом 

та участю в програмі в Нідерландах.  

Для муніципалітету Холландс Крон Vluchtelingenwerk Nederland проводить соціально-правову 

консультаційну годину щопонеділка вранці. Година консультацій призначена для всіх українських 

біженців. Попередній запис не обов'язковий. Українські біженці можуть, наприклад, поставити 

запитання про статус перебування в Нідерландах, роботу, витрати на проживання, здоров'я, 

страхування тощо.   

Приймаючі сім'ї та волонтери також можуть ним скористатися. 

Місцезнаходження: 

Molenweid 

Patrijzenlaan 31 

1761JT  Wieringerwaard 

Час: щопонеділка зранку з 09:00 до 12:00 

 

Ви також можете поставити свої запитання електронною поштою: oekraine-

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl або за телефоном/Watsapp: 06-22841379. 

RefugeeHelp - Сайт допомоги українським біженцям у Нідерландах. 

 

Адвокат. 

У більшості випадків вам не потрібен адвокат в Нідерландах. Звернення до суду, як правило, є 

останнім рішенням правової проблеми. У вас є юридичне питання або вам потрібна юридична 

підтримка? Якщо це так, ви можете звернутися до Juridisch Loket. Вони надають безкоштовні 

юридичні консультації та можуть направити вас до адвоката або медіатора, якщо це необхідно. 

Служба правової допомоги надає безкоштовні базові юридичні консультації з таких питань, як право 

на проживання, роботу, житло та імміграційне право. 

 

Ви можете отримати юридичну консультацію під час години прийому, по телефону (0900-8020 

€0,10/хв) або електронною поштою, а також записатися на прийом, якщо це необхідно. Консультації 

доступні голландською та англійською мовами. 

 

https://www.refugeehelp.nl/uk/get-help


 
 
 
 

Більше інформації про правову допомогу та адвокацію: RefugeeHelp - безкоштовна юридична 

допомога для українців у Нідерландах 

https://www.refugeehelp.nl/uk/get-help/legal-registration/legal-aid
https://www.refugeehelp.nl/uk/get-help/legal-registration/legal-aid

