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Terugkeer vluchtelingen uit Oekraïne 
Voor vluchtelingen uit Oekraïne die willen terugkeren is ondersteuning mogelijk. Dit overzicht is voor gemeenten en andere betrokken organisaties. Het is van  toepassing op 

alle vluchtelingen uit Oekraïne, zowel in de gemeentelijke als de particuliere opvang. Kijk voor aanvullende informatie ook in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners.

Doelgroep

Bestemming

Contactpartner

Ondersteuning

Vluchteling uit Oekraïne meldt zich met de wens voor ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst 
of ondersteuning om naar een ander land te migreren

Terugkeer 
naar Oekraïne

Doorreis naar ander 
land buiten de EU

Doorreis naar ander 
land binnen de EU 

Terugkeer 
naar Oekraïne

Terugkeer naar land 
van herkomst 

• Voorlichting en advies
• Ondersteuning (vervangende) reisdocumenten 
• Vervoer naar Oekraïne / vliegticket naar land van 
 bestemming

Doorreis naar een ander 
land buiten de EU

Doorreis naar een ander 
land binnen de EU

Vluchteling met andere nationaliteit (niet-EU)Vluchteling met Oekraïense nationaliteit

Terugkeer-
ondersteuning 

op basis van maatwerk 
mogelijk

Ondersteuning bij 
doormigratie mogelijk,  

afhankelijk van 
het land  van 
bestemming.

Geen ondersteuning 
nodig. Vluchtelingen  

kunnen op eigen 
initiatief  reizen naar 
andere EU-landen. 

Terugkeer- 
ondersteuning 

op basis van maatwerk 
mogelijk

Deze personen 
kunnen terugkeer- 
en herintegratie-

ondersteuning 
ontvangen

Ondersteuning bij  
doormigratie mogelijk, 

afhankelijk van 
het land van 
bestemming. 

Geen ondersteuning 
nodig. Vluchtelingen 

kunnen op eigen 
initiatief reizen naar 
andere EU-landen. 

• Voorlichting en advies
• Ondersteuning 
 (vervangende) 
 reisdocumenten
• Vervoer naar Oekraïne

• Voorlichting en advies
• Ondersteuning (vervangende) reisdocumenten
• Vliegticket naar land van terugkeer/bestemming
• Basisvertrekondersteuning
•  Herintegratieondersteuning (hulp om een goede 
 start te maken in het land  terugkeer)

Kijk voor meer informatie op of

DT&V
Ondersteuning 
bij Terugkeer

info@dtv.minvenj.nl 

IOM
Hulp bij hervestiging

Tel.: +31 88 7464466 
of +31 70 3181500

DT&V
Ondersteuning 
bij Terugkeer

info@dtv.minvenj.nl 

IOM
Hulp bij vrijwillige terugkeer voor niet-Oekraïners 

die Oekraïne zijn ontvlucht 
IOM Nederland (iom-nederland.nl)

Tel.: +31 88 7464466 of +31 70 3181500
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