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Remigratiebeleid niet-Oekraïense ontheemden
Политика репатриации для перемещенных 
лиц неукраинского происхождения
Aanvraagformulier 
Формуляр заявки

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.

Запрос в Службу репатриации и выезда (DT&V) о предоставлении 
поддержки в возвращении в страну происхождения или страну за 
пределами Европейского Союза в контексте политики репатриации 
для граждан третьих стран, прибывших из Украины.

1 Adresgegevens Dienst Terugkeer en Vertrek

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

 Адресная информация Служба репатриации и выезда

Отправьте копию, скан или фотографию этого заполненного формуляра по электронной почте 
по адресу: remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl

2 Verzoek / Запрос

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.

Я прошу Службу репатриации и отъезда (DT&V) оказать мне поддержку в моем возвращении в мою 
страну происхождения или в страну за пределами Европейского Союза, в которой я имею вид на 
жительство на постоянной основе.

3 Gegevens aanvrager / Сведения о заявителе

Let op: vul 3.1 tot en met 3.6 in met de gegevens zoals ze in uw paspoort of identiteitsbewijs vermeld staan.
Обратите внимание: заполните пункты с 3.1 по 3.6 данными, указанными в вашем паспорте.

3.1 Familienaam / Фамилия

3.2 Voorna(a)m(en) / Имя

3.3 Geboortedatum / Дата рождения

3.4 Geboorteplaats / Место рождения

3.5  Geboorteland / Страна рождения

3.6  Nationaliteit / Гражданство

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

Единый учетный номер гражданина 
(BSN)
Вы получили этот номер от вашего 
муниципалитета при регистрации в 
муниципалитете.
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3.8  Vreemdelingennummer 
(V-nummer)

Indien u een Vreemdelingennummer heeft,  
dan graag hier invullen. 

Персональный идентификационный 
код (V-номер)
Если у вас есть идентификационный 
номер гражданина другого государства, 
введите его здесь.

3.9  Huidige verblijfsadres /  
Текущий адрес проживания

3.10  Postcode en plaats /  
Почтовый индекс и населенный 
пункт

3.11  E-mailadres / Адрес 
электронной почты

3.12  Telefoonnummer /  
Номер телефона

3.13  Vaccinatie coronavirus 
(COVID-19) / Прививка 
от коронавируса 
COVID-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. 

Отметьте, что применимо: Если применимо: для вашего отъезда может потребоваться, чтобы вы были привиты от 
коронавируса COVID-19, или сдали анализ на коронавирус COVID-19 перед полетом.

Я привит(-а) от коронавируса (COVID-19) и имею действующий сертификат о вакцинации.

У меня нет действительного сертификата о вакцинации, но я готов(-а) сделать ПЦР-тест, если 
это необходимо для моего возвращения.

4 Gezinsleden / Члены семьи

Doet u een aanvraag voor kinderen in Nederland die jonger zijn dan 18 jaar? Vul dan hier de volgende gegevens in.
Вы включаете в заявление детей младше 18 лет в Нидерландах? Пожалуйста, введите следующую 
информацию здесь.

Burgerservicenummer (BSN)  
Единый учетный номер гражданина

Naam / Имя Geboortedatum (dd/mm/jjjj) 
Дата рождения (dd/mm/yyyy)

4.1

4.2

4.3

4.4
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5 Bijlagen / Приложения

Stuur met deze aanvraag de volgende documenten mee:
К данному заявлению необходимо приложить следующие документы:

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.

Копия, скан или четкая фотография вашего паспорта или удостоверения личности. Обратите 
внимание: для возвращения вам потребуется действующий проездной документ.
Обратите внимание: сделайте копию, скан или четкое фото и не отправляйте оригиналы 
документов.

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.

Скан или фото «Декларации о добровольном выезде из Нидерландов», подписанной вами. Вы можете 
загрузить эту декларацию с веб-сайта IND https://ind.nl/nl/formulieren/9000.pdf.
Вы также можете заполнить эту «Декларацию о добровольном выезде из Нидерландов» 
позже и передать ее сотруднику DT&V перед отъездом.

6 Verklaring / Декларация

6.1 Hierbij verklaar ik dat ik voldoe aan de voorwaarden voor het remigratiebeleid:
Настоящим заявляю, что соответствую условиям политики ремиграции:

• Ik heb/had een (tijdelijk) verblijfsrecht in Oekraïne.
Имею/имел(-а) (временное) право на проживание в Украине.

• Ik ben vóór 19 juli 2022 ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).
Я был(-а) зарегистрирован(-на) в базе личных данных (BRP) муниципалитета Нидерландов до 19 июля 
2022 года

• 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.
Я сотрудничаю с DT&V, предоставляя и разрешая использовать необходимую информацию и следуя 
инструкциям с целью моего отъезда.

• 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.
IПри подаче заявления или на более позднем этапе, но до отъезда, я в письменной форме заявляю 
об отзыве всех текущих заявлений на проживание и, если применимо, об отказе от вида на 
жительство.

• Mijn vertrek uit Nederland betekent geen doorkruising van een strafrechtelijk vervolgings- of 
uitleveringstraject waar ik bij betrokken ben.
Мой отъезд из Нидерландов не препятствует какому-либо уголовному преследованию или процессу 
экстрадиции, в котором я участвую.

• 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.
Я имею гражданство третьей страны, кроме Украины, страны ЕС, Австралии, Канады, Исландии, 
Японии, Кореи, Мексики, Новой Зеландии, США или Швейцарии.

• 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.
У меня есть действующий проездной документ, с которым действительно может быть 
осуществлен мой отъезд в страну происхождения или страну за пределами Европейского Союза, где 
мое пребывание гарантировано на постоянной основе.

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

Я не возражаю против передачи информации, предоставленной в этой заявке, в Службу иммиграции и 
натурализации (IND).
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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.

Я даю разрешение DT&V на регистрацию и обработку моих персональных данных в 
автоматизированной системе с целью реализации моего отъезда. К такой обработке данных 
применяется Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR). Я также могу отозвать это разрешение 
в любое время, отправив электронное письмо по адресу remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl. Если возникнут 
особые обстоятельства, в результате которых мое мнение изменится, и я буду считать, что DT&V 
больше не имеет права использовать мои данные, я имею право подать возражение в DT&V против 
использования моих данных.

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

If applicable: I declare that the statements above also apply to all family members listed in section 4 ‘Family members’.

7 Ondertekening aanvrager / Подпись заявителя

7.1 Naam / Фамилия

7.2 Plaats / Населенный пункт

7.3 Handtekening / Подпись
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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






Terug naar boven
