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Remigratiebeleid niet-Oekraïense ontheemden 
سياسة العودة للنازحين غير األوكرانيين

Aanvraagformulier
استمارة طلب

Verzoek aan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) om ondersteuning 
bij terugkeer naar het land van herkomst of een land buiten de Europese 
Unie in het kader van het remigratiebeleid voor derdelanders afkomstig 
uit Oekraïne.

طلب إىل مصلحة اإلعادة إىل الوطن واملغادرة )V&TD( للحصول عىل املساعدة عند العودة  إىل بلد األصل أو بلد خارج 

االتحاد األورويب  يف نطاق سياسة الرتحيل ملواطني الدول الثالثة النازجني من أوكرانيا.

1 Adresgegevens Dienst Terugkeer en Vertrek

Stuur een kopie, scan of foto van dit ingevulde formulier per e-mail naar: 
remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl

 تفاصيل عنوان مصلحة اإلعادة إىل الوطن واملغادرة

أرسل نسخة أو مسح ضويئ أو صورة من هذه االستامرة املكتملة بالربيد اإللكرتوين إىل:
remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl

2 Verzoek / ترورض

Ik verzoek de Dienst Terugkeer en Vertrek om mij te ondersteunen bij terugkeer naar mijn land van herkomst of 
naar een land buiten de Europese Unie waar mijn verblijf duurzaam is geborgd.

أطلب أن تساعدين مصلحة اإلعادة إىل الوطن واملغادرة (DT&V)  يف عوديت إىل بلدي األصيل أو إىل بلد آخر خارج االتحاد األورويب حيث يتم تأمني إقامتك بشكل دائم.

3 Gegevens aanvrager / بلطلا مّدقم تانايب

Let op: vul 3.1 tot en met 3.6 in met de gegevens zoals ze in uw paspoort of identiteitsbewijs vermeld staan.
مالحظة: امأل 3.1 إىل 3.6 بالبيانات كام تذكر  يف جواز سفرك أو بطاقة الهوية.

3.1 Familienaam / اسم العائلة

3.2 Voorna(a)m(en) / االسم )األسامء( الشخيص

3.3 Geboortedatum / تاريخ امليالد

3.4 Geboorteplaats / محل امليالد

3.5  Geboorteland / بلد امليالد

3.6  Nationaliteit / الجنسية

3.7  Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer kreeg u van uw gemeente bij uw 
inschrijving in de gemeente.

الرقم الرضيبي/االجتامعي (BSN) لقد تلقيت هذا الرقم من 

بلديتك عند التسجيل يف البلدية.
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3.8  Vreemdelingennummer 
(V-nummer)

Indien u een Vreemdelingennummer heeft,  
dan graag hier invullen. 

رقم األجنبي )رقم V( إذا كان لديك رقم األجنبي، فالرجاء 

ملء هذا الرقم هنا. هذا ليس إجباري.

3.9  Huidige verblijfsadres /  
عنوان اإلقامة الحايل

3.10  Postcode en plaats /  
الرمز الربيدي واملدينة

3.11  E-mailadres / عنوان الربيد اإللكرتوين

3.12  Telefoonnummer /  
رقم الهاتف

3.13  Vaccinatie coronavirus 
(COVID-19) / التطعيم ضد 
فريوس كورونا )كوفيد -19(

Kruis aan wat van 
toepassing is:

Indien van toepassing: om uw vertrek te realiseren, kan het noodzakelijk zijn dat u bent gevaccineerd tegen het 
coronavirus (COVID-19) of dat u zich voorafgaand aan uw vlucht laat testen op het coronavirus (COVID-19).

Ik ben gevaccineerd tegen het coronavirus (COVID-19) en beschik over een geldig vaccinatiebewijs.

Ik heb geen geldig vaccinatiebewijs, maar ik ben bereid mee te werken aan een PCR-test als dat nodig is voor 
mijn terugkeer. 

إذا انطبق عليه: من أجل تحقيق مغادرتك، قد يكون من الرضوري أن تكون قد تلقيت التطعيم ضد فريوس كورونا  (COVID-19) أو أن يتم اختبارك لفريوس كورونا ضع عالمة عىل ما ينطبق:
(COVID-19) قبل رحلتك. 

لقد تم تطعيمي ضد فريوس كورونا (COVID-19) ولدي شهادة تطعيم سارية املفعول.

ليس لدي شهادة تطعيم صالحة، لكنني عىل استعداد للتعاون يف اختبار PCR إذا لزم األمر لعوديت.

4 Gezinsleden / أفراد األرسة

Doet u een aanvraag voor kinderen in Nederland die jonger zijn dan 18 jaar? Vul dan hier de volgende gegevens in.
هل تقدم طلًبا ألطفال يف هولندا الذين تقل أعامرهم عن 18 عاًما؟ فالرجاء إدخال البيانات التالية هنا.

Burgerservicenummer (BSN) 
(BSN رقم)

Naam / االسم Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
تاريخ امليالد

4.1

4.2

4.3

4.4
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5 Bijlagen / املالحق

Stuur met deze aanvraag de volgende documenten mee:
يرجى إرفاق املالحق التالية مع هذا الطلب:

5.1 Een kopie, scan of duidelijke foto van uw paspoort of identiteitsbewijs. Let op: voor uw terugkeer hebt u een 
geldig reisdocument nodig.
Let op: maak een kopie, scan of duidelijke foto en stuur dus niet de originele documenten mee.

نسخة أو مسح ضويئ أو صورة واضحة من جواز سفرك أو بطاقة هويتك. يرجى مالحظة أنك ستحتاج إىل وثيقة سفر صالحة من أجل عودتك.
مالحظة: قم بعمل نسخة أو مسح ضويئ أو صورة واضحة وال ترسل املستندات األصلية.

5.2 Een scan of een foto van de door u ondertekende ‘Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland’. 
U kunt deze verklaring downloaden op de website van de IND https://ind.nl/nl/formulieren/9000.pdf. 
U kunt deze ‘Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland’ eventueel ook op een later moment invullen en voor vertrek overhandigen 
aan de medewerker van de DT&V.

 نسخة ممسوحة ضوئًيا أو صورة من “إعالن املغادرة الطوعية من هولندا” موقعة من قبلك. ميكنك تنزيل هذا البيان من موقع مصلحة الهجرة والجنسية
.https://ind.nl/nl/formulieren/9000.pdf

ميكنك أيًضا ملء »إقرار املغادرة الطوعي من هولندا« يف تاريخ الحق وتسليمه إىل موظف مصلحة اإلعادة إىل الوطن واملغادرة DT&V قبل املغادرة.

6 Verklaring / إقرار

6.1 Hierbij verklaar ik dat ik voldoe aan de voorwaarden voor het remigratiebeleid:
أقر مبوجبه بأنني مستويف لرشوط سياسة الرتحيل:

• Ik heb/had een (tijdelijk) verblijfsrecht in Oekraïne.
لدي / كان لدي حق اإلقامة )املؤقت( يف أوكرانيا.

• Ik ben vóór 19 juli 2022 ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).
أنا مسجل يف إحدى البلديات الهولندية يف سجالت بيانات السجالت الشخصية (BRP) قبل 19 يوليو 2022.

• Ik verleen medewerking aan de DT&V door het (laten) verstrekken van benodigde informatie en het opvolgen 
van instructies met het oog op mijn vertrek.
أتعاون مع مصلحة اإلعادة إىل الوطن واملغادرة DT&V من خالل توفري املعلومات الرضورية أو تقدميها واتباع التعليامت بهدف مغادريت.

• Ik verklaar bij de aanvraag of in een later stadium maar vóór vertrek, op schrift eventuele nog lopende 
toelatingsprocedures in te trekken en, indien daar sprake van is, afstand te doen van een verblijfsvergunning.
أقر مع تقديم الطلب أو يف مرحلة الحقة ولكن قبل املغادرة، بسحب أي إجراءات قبول إقامة جارية خطًيا - وإذا انطبق عليه من ضمن ذلك وجود ترصيح إقامة.

• Mijn vertrek uit Nederland betekent geen doorkruising van een strafrechtelijk vervolgings- of 
uitleveringstraject waar ik bij betrokken ben.
مغادريت من هولندا  ال متنع املالحقة الجنائية أو عملية التسليم أو عملية تسليم.

• Ik bezit de nationaliteit van een derde land, niet zijnde Oekraïne, een EU-land, Australië, Canada, IJsland, 
Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten of Zwitserland.
أحمل جنسية بلد ثالث، بخالف أوكرانيا وإحدى دول االتحاد األورويب أسرتاليا وكندا وأيسلندا واليابان وكوريا واملكسيك ونيوزيلندا والواليات املتحدة أو سويرسا.

• Ik beschik over een geldig reisdocument waarmee mijn vertrek naar het land van herkomst of een land buiten 
de Europese Unie waar mijn verblijf duurzaam is geborgd, feitelijk kan worden gerealiseerd.
يف حوزيت وثيقة سفر صالحة ميكن من خاللها تحقيق مغادريت إىل بلدي األصل أو بلد خارج االتحاد األورويب حيث يتم تأمني إقامتي بشكل دائم.

6.2 Ik heb geen bezwaar tegen het delen van de in dit verzoek verstrekte gegevens aan de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND).

.(IND) ليس لدي أي اعرتاض عىل مشاركة املعلومات الواردة يف هذا الطلب مع مصلحة الهجرة والجنسية
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6.3 Ik geef de DT&V toestemming voor het registreren en verwerken van mijn persoonsgegevens in een 
geautomatiseerd systeem, ten behoeve van het realiseren van mijn vertrek. Op deze gegevensverwerking is 
de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze toestemming kan ik altijd 
ook weer intrekken door een e-mail te sturen aan remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl. Indien zich bijzondere 
omstandigheden voordoen, waardoor ik van mening ben dat de DT&V mijn gegevens niet meer mag gebruiken, 
heb ik het recht om hiertegen verzet aan te tekenen bij de DT&V.

أمنح اإلذن ملصلحة اإلعادة إىل الوطن واملغادرة DT&V لتسجيل بيانايت الشخصية ومعالجتها يف نظام آيل بغرض تحقيق مغادريت. تنطبق الئحة حامية البيانات العامة لالتحاد األورويب 
(GDPR) عىل معالجة هذه البيانات. ميكنني دامئًا سحب هذا اإلذن بواسطة إرسال بريد إلكرتوين إىل remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl. إذا ظهور ظروف خاصة، 

.DT&V قد ال ُيسمح لها أن تستخدم بيانايت بعد اآلن، فُيحق يل تقديم اعرتاض إىل DT&V وأرى نتيجة لذلك أن

6.4 Indien van toepassing: ik verklaar dat bovenstaande verklaringen ook gelden voor alle gezinsleden vermeld 
onder sectie 4 ‘Gezinsleden’.

إذا انطبق عليه: أقر بأن البيانات املذكورة أعاله تنطبق أيًضا عىل جميع أفراد األرسة املدرجني ضمن الفقرة 4 “أفراد العائلة”.

7 Ondertekening aanvrager / توقيع مقّدم الطلب

7.1 Naam / االسم

7.2 Plaats / املكان

7.3 Handtekening / التوقيع
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 3

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 0

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0




Gedetailleerd rapport


		Document



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Machtigingsmarkering voor toegankelijkheid		Goedgekeurd		De markering voor toegankelijkheid moet worden ingesteld

		PDF-bestand met alleen afbeeldingen		Goedgekeurd		Document is geen PDF-bestand dat alleen bestaat uit een afbeelding

		PDF-bestand met codes		Goedgekeurd		Document is PDF-bestand met codes

		Logische leesvolgorde		Goedgekeurd na handmatige controle		Documentstructuur biedt een logische leesvolgorde

		Primaire taal		Goedgekeurd		De teksttaal is opgegeven

		Titel		Goedgekeurd		Documenttitel wordt weergegeven in de titelbalk

		Bladwijzers		Goedgekeurd		Bladwijzers aanwezig in grote documenten

		Kleurcontrast		Goedgekeurd na handmatige controle		Document bevat correcte kleurcontrasten

		Pagina-inhoud



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde inhoud		Goedgekeurd		Alle pagina-inhoud bevat code

		Gecodeerde annotaties		Goedgekeurd		Alle annotaties bevatten code

		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd na handmatige controle		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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