Informatie reizen binnen Europa en terugkeer
Vervoersmogelijkheden naar het buitenland
Plan uw reis (ruim) voor vertrek.
Maakt u gebruik van het Openbaar Vervoer om te reizen naar het buitenland, dan kunt u bij
www.nsinternational.com of bij de servicewinkels op internationale treinstations uw vervoersbewijs
bestellen en betalen. Internationale treinen werken met gereserveerde stoelen. U kunt ook reizen
met internationale bussen zoals bijvoorbeeld Flixbus, met het vliegtuig of met eigen vervoer.
Net zoals geldt voor het reizen met het openbaar vervoer in Nederland bent u zelf verantwoordelijk
voor de kosten van de reis en het hebben van een geldig vervoersbewijs / ticket in het geval u naar
het buitenland reist.
Permanent terugkeren naar Oekraïne
Situatie in Oekraïne
Vanuit de Nederlandse overheid geldt er momenteel een negatief reisadvies naar Oekraïne.
Terugkeer naar Oekraïne is op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.
Vertrek uit opvanglocatie, afstand van procedure en uitschrijven BRP
Voordat u vertrekt, adviseren wij u om een aantal stappen te ondernemen:
-

-

Plan uw terugreis, uw route, eventuele verblijfplaatsen op de route en uw grensovergangen.
Zorg dat u de juiste documenten gereed heeft. Reist u met het openbaar vervoer dan dient u
een vervoersbewijs aan te schaffen, voor meer informatie zie vervoersmogelijkheden naar
het buitenland.
Informeer uw opvanglocatie of gastgezin dat u de accommodatie gaat verlaten.
Schrijf u uit bij de gemeente.

Hulp nodig?
De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt namens de
Nederlandse overheid ondersteuning aan Oekraïners die hulp nodig hebben bij permanente
terugkeer. Op de website van de DT&V is hier meer informatie over te vinden, ook in het Engels en
Oekraïens. Verder kunt u via dit contactformulier op de website van de DT&V aangeven graag
geholpen te worden bij terugkeer naar Oekraïne.
Tijdelijk bezoek aan Oekraïne of ander Europees land
Aangezien u tijdelijk reist naar een ander land ten behoeve van familiebezoek of andere reden kunt u
geen gebruik maken van tijdelijke bescherming in een ander EU-lidstaat. U kunt slechts aanspraak
maken op tijdelijke bescherming in één Europese Lidstaat. U heeft gekozen om tijdelijke bescherming
in Nederland aan te vragen. Hierdoor heeft u dus recht hebt op een opvangplek en ondersteuning in
Nederland. U kunt op dat moment, gedurende uw reis, geen aanspraak maken op bescherming,
opvang of andere voorzieningen in een andere EU lidstaat.
U wordt wel aangeraden uw afwezigheid en de duur ervan te melden bij uw opvanglocatie.

Tijdelijk bezoek aan Nederland
Bent u of uw familielid op doorreis in Nederland of op familiebezoek? Dan kunt u geen gebruikmaken
van de opvang voor Oekraïense ontheemden en heeft u geen recht op leefgeld. Uiteraard kunt u of
uw familielid afspraken maken met het gastgezin als u gebruik maakt van particuliere opvang. Een
gastgezin is niet verplicht om familiebezoek te accommoderen. U kunt niet overnachten in de
gemeentelijke opvang. Uiteraard kunt u wel op visite gaan of visite ontvangen op de opvanglocatie.
Zorg dat u bekend bent met de bezoekersregels van de locatie.

