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Доброго дня,  
Ми хотіли б звернути Вашу увагу на наступне:  
Ми хотіли б проінформувати вас про правила, що стосуються транспортних засобів українських 
біженців, які наразі проживають у Нідерландах. Ви самі вирішуєте, чи залишиться транспортний 
засіб на українському номерному знаку, чи буде зареєстрований в Нідерландах. Наразі 
Міністерство внутрішніх справ вивчає можливість дозволити біженцям зберігати український 
номерний знак на час дії Директиви ЄС про тимчасовий захист. Для отримання назви транспортного 
засобу необхідні дійсні документи, що посвідчують особу, а реєстрація в реєстрі транспортних 
засобів тягне за собою певні зобов'язання. 
 
Транспортні засоби з українськими реєстраційними номерами підлягають страхуванню та 
технічним вимогам безпеки дорожнього руху. Транспортні засоби повинні бути застраховані, а у 
випадку, якщо український страховик не може поновити страховку, Vereende надає рішення. 
Перевірка АПК не є обов'язковою для транспортних засобів з українськими реєстраційними 
номерами, але коли транспортний засіб зареєстрований у Нідерландах і отримує голландський 
реєстраційний номер, вимога щодо проходження АПК застосовується. Переселенці з України, які 
керують транспортними засобами з українськими реєстраційними номерами, не повинні будуть 
сплачувати транспортний податок до 3 березня 2024 року, а також отримають звільнення від сплати 
податку на легкові автомобілі та мотоцикли. 
Ще одне важливе повідомлення: 
Для молодих людей, які проживають у муніципалітеті Hollands Kroon і яким незабаром виповниться 
18 років, важливо повідомити нам про це, надіславши електронного листа на адресу 
oekraine@hollandskroon.nl. Це може позитивно вплинути на розмір допомоги на проживання, на 
яку вони мають право. Тому ми радимо всім батькам, чиїм дітям незабаром виповниться 18 років, 
пам'ятати про це і вчасно інформувати нас.  
Якщо вашим дітям виповнилося 14 років, важливо знати, що згідно з українським законодавством 
вони зобов'язані мати документ, що посвідчує особу. Цей документ необхідний для підтвердження 
особи вашої дитини та доступу до різних послуг і закладів. Щоб подати заяву на отримання 
посвідчення особи, ваші діти повинні звернутися до посольства України та розпочати процес подачі 
заяви. При цьому важливо мати при собі необхідні документи, зокрема фотографію в паспорті, 
свідоцтво про народження та підтвердження адреси. Для отримання додаткової інформації про 
подання заяви на отримання посвідчення особи в Україні, будь ласка, зверніться до посольства 
України або місцевої влади. 
 
Адреса посольства України в Нідерландах 
Zeestraat 78 
2518 AD, The Hague The Netherlands 
Також необхідно записатися на прийом до IND, щоб отримати наклейку для вашої дитини: 
У вас є діти віком від 14 років? Домовтеся про зустріч і для них і візьміть їх з собою до місця 
отримання наклейки. Діти до 14 років не отримають посвідчення про проживання. Це пов'язано з 
тим, що посвідчення особи вимагається лише з 14 років. Діти будь-якого віку повинні прийти з вами 
на зустріч. Ви повинні зібрати докази самостійно. Хтось інший не може зробити це за вас. Якщо ви 
записуєтесь на прийом для дитини до 18 років, вас завжди повинен супроводжувати один з батьків 
або законний представник.  
Ви можете записатися на прийом на цьому веб-сайті: https://oap.ind.nl/oap/nl/#/OEK 
Щоб записатися на прийом, вкажіть, на який день ви хочете записатися і для скількох осіб ви хочете 
записатися. Потім оберіть час і введіть необхідні дані на наступній сторінці. Місце зустрічі IND 
знаходиться за адресою: Гатвікстраат, 1 в Амстердамі. Щоб записатися на зустріч, вам потрібен BSN. 
Це номер, який ви отримуєте при реєстрації в муніципалітеті. Переконайтеся, що ви зареєстровані в 
муніципалітеті щонайменше 1 тиждень на день, коли ви хочете забрати своє підтвердження 
проживання.  
Якщо ви обрали послугу, ви отримаєте код для запису на прийом. Він знадобиться вам у пункті 



видачі документів. Код призначення буде надісланий вам електронною поштою.  
Ви хочете отримати додаткові пояснення про те, як записатися на зустріч? Тоді перегляньте 
посібник IND. Він доступний українською мовою і буде доступний російською пізніше.  
 
 
Що потрібно принести на прийом  
Щоб отримати підтвердження місця проживання, вам потрібно принести на зустріч наступні 
документи:  
- Дійсний паспорт, посвідчення особи або декларацію з посольства України. У вас є діти, які не 
мають документів, і вони не вписані у ваш паспорт? Тоді візьміть з собою їхні свідоцтва про 
народження.  
- Доказ того, що ви виїхали з України і з якого часу перебуваєте в Нідерландах. Наприклад, посвідка 
на проживання, віза або штампи в паспорті. Квитки на літак, поїзд або автобус до Нідерландів 
також можуть слугувати доказом. Ви тимчасово перебували в інших країнах після виїзду з України 
перед тим, як приїхати до Нідерландів? Тоді візьміть з собою докази того, де ви перебували і 
протягом якого періоду.  
- Якщо ви не українець: український дозвіл на проживання, дійсний на 23 лютого 2022 року.  
- Ваш сервісний номер громадянина (BSN). Ви отримали цей номер при реєстрації в муніципалітеті.  
- Код прийому. Ви отримаєте цей код під час запису на прийом. Ви отримаєте його електронною 
поштою.  
- Поліція повідомить, якщо ваш попередній документ, що підтверджує місце проживання, був 
загублений або вкрадений.  
Є питання?  
У вас виникли запитання щодо запису на прийом? Тоді зателефонуйте за номером +31 88 043 03 61. 
Це доступно з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00. Ви не можете записатися на прийом за цією 
телефонною лінією. Також не можна записатися на термінову зустріч.  
https://www.refugeehelp.nl/nl/information/make-an-appointment-to-pick-up-your-proof-of- 
резиденція   
Ми хотіли б додатково висвітлити право на доплати.  
Визначення доплат: Доплати - це фінансові надбавки на витрати вашої дитини. Це можуть бути 
досить значні суми. Чи маєте ви право на ці надбавки, залежить від ваших особистих обставин.  
Останнім часом ми помітили, що багато людей працюють більше, і ми дуже раді цьому. Однак 
важливо, що як тільки хтось починає працювати, про це необхідно повідомити муніципалітет. Ми 
також дедалі частіше бачимо, що за допомогою не звертаються. Як тільки хтось починає працювати, 
він отримує право на допомогу від держави. Ці виплати включають в себе допомогу на дитину, 
дитячий бюджет і, можливо, допомогу по догляду за дитиною.  
Допомога на дитину:  
Допомога на дитину. Допомога на дитину - це допомога від держави на утримання дитини (дітей) 
до досягнення нею (ними) 18-річного віку, яка не залежить від вашого доходу. Батьки, які живуть 
і/або працюють в Нідерландах, зазвичай мають право на дитячу допомогу на власних дітей, 
прийомних дітей, а іноді і на прийомних дітей до 18 років, які проживають вдома.  
Бюджет на дитину  
Якщо у вас є 1 або більше дітей до 18 років:  
Якщо ви отримуєте допомогу на дитину від Банку соціального страхування. Або ви підтримуєте 
свою дитину в значній мірі. І ваші з партнером доходи не надто високі, тоді ви маєте право на 
дитячий бюджет.  
Допомога по догляду за дитиною.  
Ваша дитина відвідує зареєстрований дитячий садок, ігрову групу (з 2018 року перетворену на 
дитячий садок) або позашкільний заклад (BSO)? Якщо так, то ви можете отримувати допомогу по 
догляду за дитиною.  
Підсумок  
Отже, ви працюєте, і ваші діти віком до 18 років проживають з вами в Нідерландах? Тоді ви маєте 
право на допомогу на дитину, а також на дитячий бюджет. Ви повинні подати заяву на отримання 
допомоги самостійно. Ви можете записатися на прийом до Vluchtelingenwerk на сайті oekraine-



hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl або прийти в понеділок вранці за адресою Molenweid, 
Patrijzenlaan 31 у Wieringerwaard. Для отримання додаткової інформації про пільги перейдіть за 
посиланням: RefugeeHelp - на які пільги мають право українці в Нідерландах.  
Пам'ятаєте? Робота  
Ви знайшли роботу? Якщо так, ви повинні повідомити нам про це за адресою 
oekraine@hollandskroon.nl. Те, що ви знайшли роботу, впливає на розмір вашої допомоги на 
проживання. Якщо ви працюєте, вам не потрібно подавати заяву на медичне страхування.  
Виїзд за кордон  
Ви тимчасово повертаєтеся в Україну? Якщо так, повідомте нам про це! Будь ласка, повідомте нам 
про це за адресою  
oekraine@hollandskroon.nl. Також вкажіть, як довго ви плануєте перебувати за межами Нідерландів. 
Чи повернетеся ви протягом 28 календарних днів? Тоді ви продовжите отримувати фінансову 
допомогу. Ви залишитеся за кордоном довше? Тоді ми припинимо виплату допомоги, поки ви не 
повернетесь до Нідерландів.  
Ви повернулися в наш муніципалітет? Чи повідомите ви нас знову через 
oekraine@hollandskroon.nl?  
Ви збираєтеся повернутися назавжди? Повідомте про це через oekraine@hollandskroon.nl Ви також 
зобов'язані знятися з реєстрації в муніципалітеті. Коли ви зареєструвалися в муніципалітеті, ви 
отримали бланк для повідомлення про переїзд. У ньому ви знайдете інформацію про те, як це 
зробити.  
 
Питання та відповіді  
На нашому сайті ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання та відповіді на них.  
Інша інформація  
Іншу інформацію ви також можете знайти на сайті www.refugeehelp.com.  
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Доброго дня,  
Ми хотіли б звернути Вашу увагу на наступне:  
Ми хотіли б проінформувати вас про правила, що стосуються транспортних засобів українських 
біженців, які наразі проживають у Нідерландах. Ви самі вирішуєте, чи залишиться транспортний 
засіб на українському номерному знаку, чи буде зареєстрований в Нідерландах. Наразі 
Міністерство внутрішніх справ вивчає можливість дозволити біженцям зберігати український 
номерний знак на час дії Директиви ЄС про тимчасовий захист. Для отримання назви транспортного 
засобу необхідні дійсні документи, що посвідчують особу, а реєстрація в реєстрі транспортних 
засобів тягне за собою певні зобов'язання. 
 
Транспортні засоби з українськими реєстраційними номерами підлягають страхуванню та 
технічним вимогам безпеки дорожнього руху. Транспортні засоби повинні бути застраховані, а у 
випадку, якщо український страховик не може поновити страховку, Vereende надає рішення. 
Перевірка АПК не є обов'язковою для транспортних засобів з українськими реєстраційними 
номерами, але коли транспортний засіб зареєстрований у Нідерландах і отримує голландський 
реєстраційний номер, вимога щодо проходження АПК застосовується. Переселенці з України, які 
керують транспортними засобами з українськими реєстраційними номерами, не повинні будуть 
сплачувати транспортний податок до 3 березня 2024 року, а також отримають звільнення від сплати 
податку на легкові автомобілі та мотоцикли. 
Ще одне важливе повідомлення: 
Для молодих людей, які проживають у муніципалітеті Hollands Kroon і яким незабаром виповниться 
18 років, важливо повідомити нам про це, надіславши електронного листа на адресу 
oekraine@hollandskroon.nl. Це може позитивно вплинути на розмір допомоги на проживання, на 



яку вони мають право. Тому ми радимо всім батькам, чиїм дітям незабаром виповниться 18 років, 
пам'ятати про це і вчасно інформувати нас.  
Якщо вашим дітям виповнилося 14 років, важливо знати, що згідно з українським законодавством 
вони зобов'язані мати документ, що посвідчує особу. Цей документ необхідний для підтвердження 
особи вашої дитини та доступу до різних послуг і закладів. Щоб подати заяву на отримання 
посвідчення особи, ваші діти повинні звернутися до посольства України та розпочати процес подачі 
заяви. При цьому важливо мати при собі необхідні документи, зокрема фотографію в паспорті, 
свідоцтво про народження та підтвердження адреси. Для отримання додаткової інформації про 
подання заяви на отримання посвідчення особи в Україні, будь ласка, зверніться до посольства 
України або місцевої влади. 
 
Адреса посольства України в Нідерландах 
Zeestraat 78 
2518 AD, The Hague The Netherlands 
Також необхідно записатися на прийом до IND, щоб отримати наклейку для вашої дитини: 
У вас є діти віком від 14 років? Домовтеся про зустріч і для них і візьміть їх з собою до місця 
отримання наклейки. Діти до 14 років не отримають посвідчення про проживання. Це пов'язано з 
тим, що посвідчення особи вимагається лише з 14 років. Діти будь-якого віку повинні прийти з вами 
на зустріч. Ви повинні зібрати докази самостійно. Хтось інший не може зробити це за вас. Якщо ви 
записуєтесь на прийом для дитини до 18 років, вас завжди повинен супроводжувати один з батьків 
або законний представник.  
Ви можете записатися на прийом на цьому веб-сайті:  
https://oap.ind.nl/oap/nl/#/OEK 
Щоб записатися на прийом, вкажіть, на який день ви хочете записатися і для скількох осіб ви хочете 
записатися. Потім оберіть час і введіть необхідні дані на наступній сторінці. Місце зустрічі IND 
знаходиться за адресою: Гатвікстраат, 1 в Амстердамі. Щоб записатися на зустріч, вам потрібен BSN. 
Це номер, який ви отримуєте при реєстрації в муніципалітеті. Переконайтеся, що ви зареєстровані в 
муніципалітеті щонайменше 1 тиждень на день, коли ви хочете забрати своє підтвердження 
проживання.  
Якщо ви обрали послугу, ви отримаєте код для запису на прийом. Він знадобиться вам у пункті 
видачі документів. Код призначення буде надісланий вам електронною поштою.  
Ви хочете отримати додаткові пояснення про те, як записатися на зустріч? Тоді перегляньте 
посібник IND. Він доступний українською мовою і буде доступний російською пізніше.  
 
Принести на прием  
Чтобы получить подтверждение проживания, вам необходимо принести на прием следующие 
документы:  
- Действующий паспорт, удостоверение личности или декларацию из посольства Украины. У вас 
есть дети без документов, и они не вписаны в ваш паспорт? Тогда возьмите с собой их 
свидетельство о рождении.  
- Доказательство, которое показывает, когда вы покинули Украину и с какого времени находитесь в 
Нидерландах. Например, вид на жительство, виза или штампы в паспорте. Билеты на самолет, 
поезд или автобус до Нидерландов также могут служить доказательством. Вы временно 
проживали в других странах после выезда из Украины до приезда в Нидерланды? Тогда принесите 
доказательства, показывающие, где вы останавливались и в течение какого периода.  
- Если вы не украинец: украинский вид на жительство, действительный на 23 февраля 2022 года.  
- Ваш служебный номер гражданина (BSN). Вы получили этот номер при регистрации в 
муниципалитете.  
- Код записи на прием. Этот код вы получите при записи на прием. Вы получите его по электронной 
почте.  
- Заявление в полицию, если ваш предыдущий документ, подтверждающий место жительства, был 
утерян или украден.  
Есть вопросы?  
У вас есть вопросы по поводу записи на прием? Тогда позвоните по телефону +31 88 043 03 61. 



Телефон доступен с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Записаться на прием по этой 
телефонной линии невозможно. Также невозможно записаться на срочный прием.  
https://www.refugeehelp.nl/nl/information/make-an-appointment-to-pick-up-your-proof-of- 
проживание   
Мы хотели бы подробнее остановиться на праве на доплаты.  
Определение доплат: Доплаты - это денежные пособия на расходы вашего ребенка. Они могут 
составлять довольно большие суммы. Имеете ли вы право на эти надбавки, зависит от ваших 
личных обстоятельств.  
В последнее время мы заметили, что многие люди стали больше работать, и мы очень рады этому. 
Однако важно, что как только кто-то начинает работать, это должно быть передано вашему 
муниципалитету. Мы также все чаще видим, что за пособиями не обращаются. Как только человек 
начинает работать, он получает право на пособия от правительства. К таким пособиям относятся 
пособие на ребенка, детский бюджет и, возможно, пособие по уходу за ребенком.  
Пособие на ребенка:  
Пособие на ребенка. Пособие на ребенка - это взнос от государства на расходы на ребенка (детей) 
до 18 лет, который не зависит от вашего дохода. Родители, живущие и/или работающие в 
Нидерландах, обычно имеют право на пособие на ребенка для собственных детей, приемных 
детей и иногда приемных детей до 18 лет, проживающих дома.  
Детский бюджет  
Если у вас есть 1 или более детей в возрасте до 18 лет:  
Если вы получаете пособие на ребенка от Банка социального страхования. Или вы в значительной 
степени содержите своего ребенка. И ваш доход и доход вашего партнера не слишком высок, тогда 
вы имеете право на детский бюджет.  
Пособие по уходу за ребенком.  
Посещает ли ваш ребенок зарегистрированный детский сад, игровую группу (с 2018 года 
преобразованную в детский сад) или внешкольное учреждение (BSO)? Если да, то вы можете 
получать пособие по уходу за ребенком.  
Резюме  
Вы работаете, и ваши дети до 18 лет проживают с вами в Нидерландах? Тогда вы имеете право на 
пособие на ребенка, а также на детский бюджет. Вы должны подать заявление на получение 
пособия самостоятельно. Вы можете записаться на прием в Vluchtelingenwerk по адресу oekraine-
hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl или прийти в понедельник утром в Molenweid по адресу 
Patrijzenlaan 31 в Wieringerwaard. Для получения дополнительной информации о пособиях 
перейдите по ссылке: RefugeeHelp - на які пільги мають право українці у Нідерландах.  
Помните? Работа  
Нашли ли вы работу? Если да, вы должны сообщить нам об этом по адресу 
oekraine@hollandskroon.nl. Тот факт, что вы нашли работу, влияет на размер вашего пособия на 
жизнь. Если вы работаете, вам не нужно подавать заявление на медицинское страхование.  
Выезд за границу  
Вы временно возвращаетесь в Украину? Если да, пожалуйста, сообщите нам об этом! Пожалуйста, 
сообщите нам об этом через  
oekraine@hollandskroon.nl. Также укажите в нем, как долго вы планируете оставаться за пределами 
Нидерландов. Вернетесь ли вы в течение 28 календарных дней? Тогда вы будете продолжать 
получать свое финансовое пособие. Вы пробудете за границей дольше? Тогда мы прекратим 
выплату пособия, пока вы не вернетесь в Нидерланды.  
Вы вернулись в наш муниципалитет? Вы снова информируете нас через 
oekraine@hollandskroon.nl?  
Вы возвращаетесь на постоянное место жительства? Сообщите об этом через 
oekraine@hollandskroon.nl Вы также обязаны сняться с регистрационного учета в муниципалитете. 
Когда вы регистрировались в муниципалитете, вы получили формуляр для передачи снятия с учета. 
В бланке указано, как это сделать.  
 
Вопросы и ответы  
На нашем сайте перечислены все часто задаваемые вопросы и ответы на них.  



Другая информация  
Для получения другой информации вы также можете посетить веб-сайт www.refugeehelp.com.  
 
 
 

NL: Nederlands  

Goedendag,  

Wij willen u graag attenderen op het volgende:  

Graag willen we u informeren over de regels rondom voertuigen van Oekraïense vluchtelingen die 
momenteel in Nederland verblijven. Het is aan u om te beslissen of het voertuig een Oekraïens kenteken 
behoudt of in Nederland wordt ingeschreven. Het ministerie van IenW onderzoekt momenteel de 
mogelijkheid om vluchtelingen het Oekraïense kenteken te laten behouden zolang de richtlijn tijdelijke 
bescherming EU geldt. Voor het op naam krijgen van een voertuig zijn geldige identificatiedocumenten 
vereist en inschrijving in het kentekenregister brengt verplichtingen met zich mee. 
 
Voor voertuigen met een Oekraïens kenteken gelden verplichtingen op het gebied van verzekering en 
technische eisen voor verkeersveiligheid. De voertuigen moeten verzekerd zijn en in geval van een 
verzekering die niet kan worden verlengd door een Oekraïense verzekeraar, biedt de Vereende een 
oplossing. APK-keuring is niet vereist voor voertuigen met een Oekraïens kenteken, maar wanneer het 
voertuig in Nederland wordt ingeschreven en een Nederlands kenteken krijgt, geldt er wel een APK-
plicht. Ontheemden uit Oekraïne die in een voertuig met Oekraïens kenteken rijden, hoeven tot en met 3 
maart 2024 geen motorrijtuigenbelasting te betalen en krijgen ook een vrijstelling van de belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen. 

Ook een belangrijke mededeling: 

Voor jongeren die in de gemeente Hollands Kroon wonen en binnenkort 18 jaar worden, is het belangrijk 
om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar oekraine@hollandskroon.nl. Dit 
kan namelijk een positieve invloed hebben op het leefgeld waar zij recht op hebben. We raden dan ook 
alle ouders aan met jongeren die binnenkort 18 jaar worden, om  dit niet te vergeten en ons op tijd op de 
hoogte te stellen.  
Als uw kinderen 14 jaar oud zijn, is het belangrijk om te weten dat ze volgens de wet in Oekraïne verplicht 
zijn om een identiteitsbewijs te hebben. Dit document is essentieel voor het aantonen van de identiteit 
van uw kind en het verkrijgen van toegang tot verschillende diensten en voorzieningen. Om een 
identiteitsbewijs aan te vragen, moeten uw kinderen zich melden bij de Oekraïense ambassade en het 
aanvraagproces starten. Het is daarbij belangrijk om de vereiste documenten, waaronder een pasfoto, 
een geboorteakte en bewijs van adres, mee te nemen. Voor meer informatie over het aanvragen van een 
identiteitsbewijs in Oekraïne kunt u contact opnemen met de Oekraïense ambassade of de lokale 
overheid. 
 
Het adres van de Oekraïense ambassade in Nederland is: 
Zeestraat 78 
2518 AD, Den Haag Nederland 

Ook bij de IND moet er een afspraak gemaakt worden voor het ophalen van een sticker voor uw kind: 

Heb je kinderen van 14 jaar of ouder? Maak ook voor hen een afspraak en neem ze mee naar de 
ophaallocatie. Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen geen bewijs van verblijf. Dit is, omdat je pas vanaf 14 
jaar oud een legitimatie plicht hebt. Kinderen van alle leeftijden moeten mee naar de afspraak. Je moet 
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het bewijs zelf ophalen. Iemand anders kan dit niet voor je doen. Bij een afspraak voor een kind van 
jonger dan 18 moet altijd een ouder of wettelijk vertegenwoordiger mee.  

Op deze website kunt u een afspraak maken: https://oap.ind.nl/oap/nl/#/OEK 
Voor het maken van een afspraak vul je in op welke dag je een afspraak wil maken en voor hoeveel 
personen je een afspraak wil maken. Vervolgens kies je een tijd en voer je op de volgende pagina de 
vereiste gegevens in. De ophaallocatie van de IND is te vinden op de Gatwickstraat 1 in Amsterdam. Om 
een afspraak te maken heb je een BSN nodig. Dit is het nummer dat je krijgt als je je inschrijft bij de 
gemeente. Zorg dat je minstens 1 week staat ingeschreven bij de gemeente op de dag dat je je bewijs van 
verblijf wil ophalen.  

Als je een optie hebt gekozen, krijg je een afspraakcode. Deze heb je nodig bij de ophaallocatie. Je krijgt 
de afspraakcode via de e-mail opgestuurd. 
Wil je nogmaals uitleg over het maken van een afspraak? Bekijk dan de handleiding van de IND. Deze is in 
het Oekraïens en zal op een later moment ook in het Russisch beschikbaar komen.  

Meenemen naar de afspraak  

Om het bewijs van verblijf op te halen moet je de volgende documenten meenemen naar de afspraak:  

• Een geldig paspoort, identiteitskaart of verklaring van de Oekraïense ambassade. Heb je kinderen 
zonder identiteitsbewijs en staan ze niet in je paspoort? Neem dan hun geboorteakte mee.  

• Bewijzen die laten zien wanneer je bent vertrokken uit Oekraïne en sinds wanneer je in 
Nederland bent. Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning, visum of stempels in je paspoort. Vlieg- 
trein- of bustickets naar Nederland kunnen ook dienen als bewijs. Heb je na jouw vertrek uit 
Oekraïne tijdelijk in andere landen verbleven voor je naar Nederland kwam? Neem dan bewijzen 
mee waaruit blijkt waar je bent geweest en in welke periode dit was.  

• Als je niet Oekraïens bent: een Oekraïense verblijfsvergunning die geldig was op 23 februari 
2022.  

• Je burgerservicenummer (BSN). Dit nummer heb je gekregen bij je inschrijving bij de gemeente.  
• De afspraakcode. Deze code krijg je te zien als je de afspraak hebt gemaakt. Deze krijg je via e-

mail.  
• Het proces-verbaal van aangifte bij de politie, als je eerdere bewijs van verblijf is kwijtgeraakt of 

gestolen.  

Vragen?  

Heb je vragen over het maken van een afspraak? Bel dan +31 88 043 03 61. Dit kan van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Je kunt geen afspraak maken via deze telefoonlijn. Het is 
ook niet mogelijk om een spoedafspraak te maken.  

https://www.refugeehelp.nl/nl/information/make-an-appointment-to-pick-up-your-proof-of- residence   

Wij willen verder nog even de nadruk leggen op het recht op toeslagen.  

Definitie van toeslagen: Toeslagen zijn financiële tegemoetkomingen in de kosten voor je kind. Het kan 
om aardig wat geld gaan. Of je recht hebt op deze toeslagen, is afhankelijk van je persoonlijke 
omstandigheden.  

Wij merken de laatste tijd dat veel mensen meer aan het werk gaan, wij zijn hier heel blij mee. Het is 
echter wel belangrijk dat zodra iemand begint met werken dit doorgegeven moet worden aan uw 
gemeente. Daarnaast zien wij ook steeds vaker dat er geen toeslagen worden aangevraagd. Zodra 



iemand begint met werken ontstaat het recht op toeslagen vanuit de overheid. Onder deze toeslagen 
vallen de kinderbijslag, het kindgebonden budget en eventueel kinderopvangtoeslag.  

Kinderbijslag:  

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is 
onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben 
meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder 
de 18 jaar.  

Kindgebonden budget  

Indien u 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar hebt:  

Als u kinderbijslag krijgt van de Sociale Verzekeringsbank. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate. 
En het inkomen van u en uw partner is niet te hoog dan heeft u recht op kindgebonden budget.  

Kinderopvangtoeslag.  

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot 
kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag.  

Samenvatting  

Dus heeft u werk en verblijven uw kinderen jonger dan 18 jaar bij u in Nederland? Dan heeft u recht op 
kinderbijslag en ook recht op kindgebonden budget. Deze moet u zelf aanvragen. U kunt hiervoor een 
afspraak bij Vluchtelingenwerk via oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl of langs gaan bij 
Vluchtelingenwerk op maandag ochtend bij locatie Molenweid, Patrijzenlaan 31 te Wieringerwaard. Voor 
meer informatie over toeslagen ga naar de link: RefugeeHelp - на які пільги мають право українці у 
Нідерландах.  

Weet u nog? Werk  

Heeft u werk gevonden? Dan moet u dit doorgeven aan ons via oekraine@hollandskroon.nl Het feit dat 
u werk heeft gevonden, heeft gevolgen voor uw leefgeld. U hoeft geen zorgverzekering aan te vragen als 
u werkt.  

Naar het buitenland  

Reist u tijdelijk terug naar Oekraïne? Laat ons dit dan weten! Geef dit door via  

oekraine@hollandskroon.nl. Geef daarin ook aan hoelang u van plan bent buiten Nederland te verblijven. 
Bent u binnen 28 kalenderdagen weer terug? Dan blijft u uw financiële toelage ontvangen. Verblijft u 
langer in het buitenland? Dan stoppen wij de toelage, totdat u weer terug bent in Nederland.  

Bent u weer terug in onze gemeente? Geeft u dit weer aan ons door via oekraine@hollandskroon.nl?  

Gaat u definitief terug? Geef dit door via oekraine@hollandskroon.nl Ook moet u zich verplicht 
uitschrijven uit de gemeente. U heeft bij uw inschrijving in de gemeente een formulier ontvangen om de 
verhuizing door te geven. Op het formulier leest u hoe u dit doet.  

 



Vraag en antwoord  

Op onze website staan alle veelgestelde vragen met daarbij de antwoorden.  

Overige informatie  

Voor overige informatie kunt u ook kijken op de website www.refugeehelp.com.  

 


