Nieuwsbrief 7 - september 2022
Sticker IND
Voor het opvangen van Oekraïense vluchtelingen werken wij volgens de regels van de Europese
‘Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraine’. Deze richtlijn geeft in Nederland recht op onder andere
opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. Ook geeft het de mogelijkheid om
te werken in Nederland. Als u onder de richtlijn valt moet u een sticker halen bij de IND (immigratie
en naturalisatie dienst).
U valt onder de richtlijn als:
-

U de Oekraïense nationaliteit hebt en na 26 november 2021 uit Oekraine bent gereisd
U de Oekraïense nationaliteit hebt en voor 27 november 2021 uit de Oekraine bent gereisd
en al langere tijd in Nederland verbleef, omdat u een verblijfsvergunning had of asiel had
aangevraagd. U moet kunnen bewijzen dat u voor 27 november 2021 in Nederland was en
niet in een ander EU-land.

Als u geen Oekraïense nationaliteit heeft, maar een verblijfsvergunning voor Oekraine. Dan gelden
de volgende regels:
-

Als u op 23 februari 2022 een permanente verblijfsvergunning had dan valt u onder de
richtlijn.
Als u op 23 februari 2022 erkend vluchteling was in Oekraine valt u onder de richtlijn.
Als u op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning (voor werk of
studie) had, dan valt u onder de richtlijn als u voor 19 juli 2022 bent ingeschreven bij een
Nederlandse gemeente. Als dit niet het geval is, valt u niet onder de richtlijn en hebt u geen
recht op opvang en voorzieningen in Nederland.

Heeft u bij de IND een sticker gehaald? Dan heeft u daar een brief ondertekend. Met die
ondertekening is de asielprocedure in Nederland gestart. Dit houdt in dat u op dit moment NIET kunt
verhuizen naar een ander Europees land. U kunt met uw paspoort en sticker WEL reizen door
Europa.
Als u nog geen sticker heeft, dan adviseren we u deze nog wel te halen. Zo blijft u aanspraak maken
op de rechten die onder de richtlijn vallen. U maakt hiervoor een afspraak bij een vestiging van de
IND.Het is echter, door technische problemen, tijdelijk niet mogelijk om hiervoor een afspraak te
maken. Kijk daarom regelmatig op de website regfugeehelp.nl voor de laatste informatie over het
maken van een afspraak.
Leefgeld
Let op: Oekraiense vluchtelingen hebben recht op leefgeld van € 260,- per maand. Als u werkt, dan
heeft u geen recht meer op dit leefgeld. Eventuele minderjarige kinderen ontvangen dan nog wel
leefgeld.
U moet aan de gemeente doorgeven als u werk gevonden hebt. Dit kan via het mailadres
oekraine@gemeentesluis.nl
Als blijkt dat u onterecht teveel leefgeld gekregen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

Opvanglocaties
Momenteel zitten al onze opvanglocaties vol. Als er familie, vrienden of kennissen willen nareizen
naar hier, dan kunnen wij ze op dit moment geen onderdak bieden.
Wij hopen u op korte termijn meer informatie te kunnen geven over mogelijke nieuwe
opvanglocaties .
Onderwijs
Onderwijs voor minderjarigen (kinderen tot 18 jaar) is verplicht in Nederland. Wij bieden
basisonderwijs aan voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit is 3 dagen per week in Oostburg en 2 dagen
per week op de school in het dorp waar u woont. Als de kinderen in Oostburg naar school gaan, dan
zorgen wij voor vervoer.
Kinderen van 12 tot 18 jaar gaan naar school in Terneuzen. Zij reizen met het openbaar vervoer naar
school. De goedkoopste manier om te reizen is met een persoonlijke OV-chipkaart. Deze kunt u
bestellen op OV-chipkaart - Persoonlijke OV-chipkaart aanvragen Als u deze kaart ontvangen heeft,
dan gaat u naar Vervoerbewijzen Zeeland (connexxion.nl) Hier kunt u een Zeeland Voordeel
abonnement afsluiten. Hierdoor betaald u per maand nooit meer dan € 130,- aan reiskosten. Dit
voordeel geldt niet alleen voor scholieren maar ook voor volwassenen.
Kinderen van 2-4 jaar kunnen in aanmerking komen voor peuteronderwijs om alvast kennis te maken
met de Nederlandse taal. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met de gemeente via
oekraine@gemeentesluis.nl
Uitnodiging Kerk Schoondijke
Op zondag 11 september viert de kerk in Schoondijke de eerste kerkdienst na de zomervakantie. Alle
Oekraïense inwoners van onze gemeente zijn uitgenodigd om de dienst bij te wonen en daarna
samen te eten en kennis te maken met diverse inwoners uit Schoondijke. De kerkdienst start om 10
uur. Om 12 uur is er een gezamenlijke maaltijd. Aanmelden voor de maaltijd kan via
j.geertse@planet.nl
Lessen Nederlands
De lessen Nederlands zijn bijna afgelopen. Het aantal deelnemers aan de lessen is erg teruggelopen.
Dit is voor de gemeente reden om de lessen niet op deze manier voort te zetten. Meer nieuws
hierover volgt nog.
Op reis
Als Oekraïense vluchteling bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt. Als u echter langer dan twee
weken op reis gaat, dan vragen wij u om dit door te geven aan de gemeente via
oekraine@gemeentesluis.nl.
Zorgverzekering
In nieuwsbrief 6 hebben we aangegeven dat u een coulanceverzoek kunt indienen om de
verschuldigde of gemaakte kosten voor de zorgverzekering CZ te annuleren/ terug te betalen. Een
aantal van u heeft een coulanceverzoek ingediend. Helaas heeft CZ aangegeven dat de
zorgverzekering tot 1 augustus betaald moeten worden. Als u dus een nota of herinneringsbrief van
CZ ontvangt, dan moet u deze betalen.

Zorgkosten
Volgens de nieuwe afspraken bent u allemaal verzekerd tegen zorgkosten.
Tandartskosten worden maar gedeeltelijk vergoed tot een maximaal bedrag van € 250,- Niet alle
behandelingen worden vergoed.
Bus staking
Op dinsdag 6 september is er een staking in het openbaar vervoer. In heel Zeeland rijden geen
bussen. Ook voor 16 september is er een staking aangekondigd. Kijk altijd op www.9292.nl voor de
meest actuele reisinformatie.
Door de bus staking is er dinsdag 6 september ook geen Nederlandse les!

