
Wat staat er op uw sticker?
1. Het documentnummer van uw paspoort;
2. De reden van uw verblijf in Nederland;
3. Arbeidsrechten. Op de sticker staat dat u

mag werken in loondienst in Nederland;
4. De periode dat uw sticker geldig is.

U hebt verblijf aangevraagd bij de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
omdat u uit Oekraïne bent gevlucht. Dit
betekent dat u onder de Europese Richtlijn
tijdelijke bescherming (Oekraïne) valt. U hebt
daarom van de IND een sticker in uw
paspoort gekregen. Dit is het bewijs dat u in
Nederland mag wonen en werken. In deze
folder leest u wat er op uw sticker staat. En
wat u in Nederland mag en moet doen.

Wat mag u nu doen?

Wonen
Umag in Nederland wonen zolang uw sticker
geldig is. Vraagt u in een ander land van de
Europese Unie bescherming? Dan stopt uw
bescherming in Nederland.

Werken
Umag werken. Uw werkgever heeft hiervoor
geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Reizen
Umag naar het buitenland reizen. U hebt dan
wel een geldig paspoort nodig. U mag ook
naar Oekraïne reizen.

Verblijf in Nederland:
wat betekent dat voor u?
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Wat moet u doen bij schade, verlies, diefstal of fouten op uw sticker?

Is uw sticker gestolen of verloren? Of is de sticker beschadigd of staan er onjuiste gegevens op? Dan
moet u via ind.nl een nieuwe sticker aanvragen. Bij diefstal of verlies moet u dit eerst melden bij de
politie (aangifte doen).

Verandert er iets in uw situatie?

U krijgt een kind terwijl u in Nederland verblijft
U schrijft uw kind in bij de gemeente waar u ook ingeschreven staat. En u meldt de geboorte van uw
kind bij de IND door het formulier M35-J (www.ind.nl/oekraine) op te sturen naar de IND in Ter Apel.

U vertrekt definitief uit Nederland
Wilt u niet meer in Nederland wonen? Dan moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente waar u
woont. De gemeente geeft uw uitschrijving door aan de IND.

Hebt u een vraag?

Ga voor meer informatie naar ind.nl/oekraine of bel 088 043 04 30. De IND is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00. Vanuit het buitenland belt u: +31 88 043 04 30.

Deze publicatie is een uitgave van:

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) | www.ind.nl

Aan de inhoud van deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen. Als de vertaling tot interpretatieverschillen leidt, dan is

de Nederlandse versie leidend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt.


