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Gemeenten  

  

Aanvullend instructie-advies voor 
derdelanders uit Oekraïne 19-7-21 

 

Aanpassing beleid derdelanders 
Per 19 juli 2022 is het beleid omtrent derdelanders uit Oekraïne aangescherpt. 
Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning (niet zijnde een tijdelijke 
vergunning internationale of nationale bescherming1) vallen per deze datum niet 
meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming en hebben dus niet langer recht op 
opvang en voorzieningen in Nederland. Dit geldt voor alle derdelanders met een 
tijdelijke verblijfsvergunning die op 19 juli niet ingeschreven zijn in de BRP in het 
ingezetenendeel. Deze instructie omschrijft eerst de doelgroep die wel onder de 
richtlijn valt, vervolgens die niet onder de richtlijn valt. Daarna volgt het proces 
derdelanders bij aankomst op een hub/in de gemeente. 
 
Ontheemden die vallen onder de richtlijn: 
1. Personen met de Oekraïense nationaliteit die:  
- Op 23 februari 2022 in Oekraïne verbleven; 
- Op of na 27 november 2021 Oekraïne zijn ontvlucht omdat de spanningen 

toenamen of die in de periode van 27 november 2021 tot en met 23 februari 
2022 om een andere reden naar het grondgebied van de Unie zijn gereisd 
(bijvoorbeeld voor vakantie of werk); 

- Kunnen aantonen dat zij in de periode vóór 27 november 2021 al in 
Nederland verbleven, bijvoorbeeld vanwege een eerder ingediende 
asielaanvraag, op basis van een reguliere verblijfsvergunning of een 
verblijfsvergunning die is beëindigd.  
 

2. Staatlozen of derdelanders met een andere nationaliteit dan de Oekraïense, 
die:  

- Op 23 februari 2022 in Oekraïne internationale bescherming of gelijkwaardige 
nationale bescherming genoten, zowel tijdelijk als permanent;  

- Op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense permanente verblijfsvergunning 
hadden, en; 

o ten aanzien van wie geen aanwijzingen bestaan dat zij Oekraïne voor 
27 november 2021 hebben verlaten en; 

o niet is gebleken dat zij na 23 februari 2022 naar het land van 
herkomst zijn teruggekeerd.  

 
3. Gezinsleden van de hiervoor genoemde personen:  
- Huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie 

wordt onderhouden 

 
1 Dit betreft vergunningen asiel. 
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- Minderjarige ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of 
geadopteerd) 

- Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig 
of grotendeels afhankelijk zijn.  

 
Ontheemden die niet vallen onder de richtlijn: 
 Derdelanders met een, op 23 februari 2022 geldige tijdelijke 

verblijfsvergunning in Oekraïne, die op 19 juli 2022 nog niet zijn ingeschreven 
in de BRP in het ingezetenendeel, zijn per 19 juli 2022 uitgesloten van de RTB 
en hebben daarmee niet langer recht op opvang en voorzieningen in 
Nederland. Voor de ontheemden met een tijdelijke vergunning die reeds 
ingeschreven zijn in de BRP voor 19 juli, geldt dat hun tijdelijke bescherming 
op 4 maart 2023 wordt beëindigd. En daarmee dus ook het recht op opvang 
en voorzieningen. 

 Uitzondering hierop geldt voor derdelanders met internationale bescherming 
of gelijkwaardige nationale bescherming in Oekraïne. Deze groep valt wel 
onder de richtlijn. 

 Indien een derdelander aangeeft in Oekraïne een aanvraag te hebben 
ingediend ((inter)nationale bescherming of voor een andere verblijfsdoel) 
waar nog geen beslissing op is gekomen, valt deze persoon niet onder de 
richtlijn. Ook voor 19 juli viel deze groep NIET onder de richtlijn.  

 
Herkenning doelgroep 
 Derdelanders zijn in het bezit van een verblijfsvergunning waar op staat of 

deze permanent, tijdelijk of tijdelijk permanent is. Tijdelijk permanent geeft 
aan dat de vergunning tijdelijk is maar de rechten gelijk zijn aan die van een 
permanente vergunning. Deze worden in dit kader aangemerkt als tijdelijke 
vergunningen. Voorbeelden zijn terug te vinden in DISCS. 

 Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning betreffen veelal studenten 
en mensen die arbeid verrichten in Oekraine. Voor deze mensen geldt dat ze 
veelal zonder problemen terug kunnen keren naar het land van herkomst. De 
voorbeelden van de vergunningen zijn terug te vinden in DISCS. 

 
Werkinstructie derdelanders die op 19 juli nog niet ingeschreven zijn in 
de BRP in het ingezetenendeel 
Deze werkinstructie beschrijft 3 categorieën bij binnenkomst van derdelanders in 
een HUB/bij een gemeente. 
 
1. Derdelander heeft een permanente verblijfsvergunning, genoot in Oekraïne 

internationale of nationale bescherming (met een permanente of tijdelijke 
vergunning) of is gezinslid van een Oekraïner of derdelander met permanente 
verblijfsvergunning; 

2. Derdelander heeft een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraine; 
3. Derdelander heeft onvoldoende of geen documentatie of documentatie is niet 

duidelijk. 
 
AD 1) Wanneer een persoon uit de eerste categorie zich meldt bij de gemeente, 
dan valt deze persoon onder de richtlijn, kan ingeschreven worden in de BRP en 
opgevangen worden in de gemeentelijke opvang 
 
AD 2) Wanneer een persoon uit de tweede categorie zich meldt bij de gemeente, 
dan valt deze persoon NIET onder de richtlijn. Deze persoon heeft GEEN toegang 
tot de gemeentelijke/particuliere opvang. Aan deze persoon kunnen twee keuzes 
geboden worden: 
1. Hulp met vertrek richting het land van herkomst. Dit kan worden ondersteund 

door de IOM of Dienst Terugkeer en Vertrek. Hiervoor kan contact opgenomen 
worden met IOM via +31 (0)88 74644666 of +31 (0)70 3181500 dan wel met 
DT&V via info@dtv.minvenj.nl.  
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2. Vertrek bij de gemeente. Mocht de persoon niet terug willen keren naar het 
land van herkomst, dan eindigt voor deze persoon de procedure. De persoon 
heeft GEEN recht op opvang. De persoon moet dan vertrekken uit de 
hub/gemeente en krijgt een terugkeerbesluit uitgereikt2. Mocht deze persoon 
pas laat op de locatie aankomen, waardoor het loket gesloten is, dan kan aan 
deze persoon 1 overnachting aangeboden worden. 
 

Ad 3) Triage door de IND. Wanneer een persoon onvoldoende of niet 
gedocumenteerd is of als de documentatie niet duidelijk is en de gemeente 
twijfelt over de status, dan kan de IND ingeschakeld worden (dit loopt via de 
veiligheidsregio). Op dit moment nog via de mobiele teams, per begin augustus 
zal hiervoor een triagelocatie worden ingericht. De persoon wordt opgevangen tot 
de triage is uitgevoerd. Tot die tijd moet de persoon worden opgevangen in de 
gemeentelijke opvang, op termijn naar verwachting op centrale triagelocaties. Na 
de triage komt de persoon in categorie 1 of 2. 
 
Zodra overgegaan wordt naar centrale triagelocaties, dan wordt hierover 
gecommuniceerd. Ook wanneer de centrale triagelocaties geïmplementeerd zijn 
blijft de werkinstructie voor de categorieën 1 en 2 gelden. Enkel categorie 3 zal 
dan separaat worden afgehandeld. 
 
LET OP: 
Voor alle derdelanders geldt dat bij aankomst in de gemeente/hub het ID 
gekopieerd en geregistreerd dient te worden. Dit, zodat op een later moment in 
de procedure (of wanneer een derdelander zich ergens anders meldt) helder is 
wie deze persoon is en bekend is dat hij/zij zich al gemeld heeft.  
 
Deze instructie is tot stand gekomen in samenwerking met de IND, VNG, NVVB en 
de ministeries van BZK en J&V. 
 
 

 
2 Een terugkeerbesluit voorziet in de plicht NL binnen een vertrektermijn (0 tot 28 dagen) te 

verlaten. IOM en DT&V kunnen ondersteunen bij het organiseren van zelfstandig vertrek. 
Indien betrokkenen later in het (reguliere vreemdelingen)toezicht worden aangetroffen en 
het mogelijk blijkt toezichtsmaatregelen op de leggen, dan kan vertrek minder vrijblijvend 
ter hand worden genomen door de DT&V. let op: genoemde werkwijze, in het bijzonder 
m.b.t. het opleggen van terugkeerbesluiten, vergt nadere operationele uitwerking.   
 


