
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: GroenLinks 

Naam: Linda van Vilsteren 

Onderwerp: Richtlijn Tijdelijke Bescherming bij Oekraïense verblijfsvergunning 

Datum indiening vragen: 8 februari 2023 

 
 
 

Vragen: 
 
Door de Russische invasie van Oekraïne zijn veel mensen uit Oekraïne gevlucht. Waaronder ook veel 
derdelanders, mensen die op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning 
hadden (bijvoorbeeld voor werk of studie) Deze groep mensen viel vanaf het begin van de Russische 
invasie onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, mits zij ingeschreven konden worden in de 
Basisregistratie Personen (BRP). In juli 2022 bracht de Nederlandse overheid enkele veranderingen 
aan in wie er wel en niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt. 
Mensen die met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne verbleven en vóór 19 juli 2022 waren 
ingeschreven in de BRP, vallen tot 4 maart 2023 onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.  
Na deze datum vervalt het recht op tijdelijke bescherming.  
Vanaf 15 november tot 1 februari bood de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) extra ondersteuning 
en een financiële bijdrage voor terugkeer naar Oekraïne,  land van herkomst of een land buiten de 
Europese Unie. 
 
Vragen aan het college: 

1. Zijn er derdelanders in de Oekraïne-opvang in de Noordoostpolder? 
Antwoord: 
Ja, Op dit momenten zijn er 2 personen in de gemeentelijke opvang en 1 persoon in de 
particuliere opvang. 
 

2. Zo ja, zij deze mensen voorgelicht over de situatie die voor hen na 4 maart 2023 zal ontstaan? 
Antwoord: 
Deze mensen zijn voorgelicht over de situatie. Het kabinet heeft op 10 februari 2023 
bekend heeft gemaakt dat de tijdelijke bescherming voor derdelanders nog 6 maanden 
door loopt. Het gaat om derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, 
die voor 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie 
Personen (BRP). Derdelanders mogen in plaats van tot 4 maart 2023 tot 4 september 
2023 in de gemeentelijke en particuliere opvang blijven. Ook houden zij het recht op 
medische zorg, leefgeld, onderwijs tot 18 jaar en de mogelijkheid om te werken. 
 

3. Gaat de gemeente deze mensen per 4 maart 2023 de opvang ontzeggen en de voorzieningen 
stopzetten? 
Antwoord: 
Nee, zie beantwoording vraag 2.  
 

4. Is er voorlichting geweest over de geboden diensten van DT&V? 
Antwoord: 
Er zijn een aantal derdelanders teruggekeerd. Wij zijn wel op de hoogte van de regeling 
en hebben die ook gecommuniceerd. Wij weten niet of zij gebruik gemaakt hebben van 
deze regeling. Dat loopt niet via onze organisatie. De terugkeerregeling gaat via de 
dienst terugkeer en vertrek. 

 
 
 



 
 

Datum beantwoording vragen: 14-2-2023 

Contactpersoon: R. Halsema 

 


