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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

961 

Vragen van het lid Podt (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid over het bericht «Problemen voor Oekraïners die zonder 
«verblijfssticker» in Nederland zijn» (ingezonden 18 november 2022). 

Mededeling van Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) 
(ontvangen 9 december 2022). 

Vraag 1
Klopt het dat Oekraïners die in een ander land een geldig visum hadden bij 
het uitbreken van de oorlog of die niet in Oekraïne waren toen de oorlog met 
Rusland uitbrak geen verblijfssticker voor Nederland krijgen? Om hoeveel 
mensen gaat dit? 

Vraag 2
Klopt het dat voor een deel van deze mensen geldt dat hun visum voor het 
land waar zij waren reeds is verlopen, waardoor zij nergens terecht kunnen? 
Waarom wordt voor deze groep geen uitzondering gemaakt? 

Vraag 3
Wat is de argumentatie achter het weigeren van de verblijfssticker voor de 
groep die ten tijde van de start van de oorlog in een andere lidstaat verbleef, 
met name in het licht van de rechten die mensen hebben onder de Europese 
beschermingsrichtlijn om binnen en tussen lidstaten te reizen? Welke 
afspraken zijn hierover binnen Europa gemaakt? 

Vraag 4
Klopt het dat gemeenten worstelen hoe om te gaan met deze groep en dat 
sommige van deze mensen inmiddels niet meer welkom zijn in de gemeente-
lijke opvang? 

Vraag 5
Welke mogelijkheden hebben Oekraïners die geen verblijfssticker hebben 
gekregen om bezwaar te maken? Worden aanvragers hierop gewezen door 
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), met name omdat wordt 
aangegeven dat het proces voor het verkrijgen van de sticker zeer snel is? 
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Vraag 6
Is het gegeven dat Oekraïners in deze situatie te horen hebben gekregen dat 
zij asiel moeten aanvragen op dit moment logisch en handig, gezien de 
situatie in de Nederlandse asielketen? 

Vraag 7
Klopt het dat mensen soms wordt aangeraden terug te gaan naar Oekraïne 
omdat ze dan bij terugkomst in Nederland wél recht zouden hebben op 
bescherming onder de richtlijn? Ben u het eens met de stelling dat dit niet de 
bedoeling kan zijn van de richtlijn? Waarom kunnen mensen dan niet gewoon 
een sticker krijgen? 

Vraag 8
Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het commissiedebat over 
vreemdelingen- en asielbeleid van 15 december? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Podt (D66), van 
uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht 
«Problemen voor Oekraïners die zonder «verblijfssticker» in Nederland zijn» 
(ingezonden 18 november 2022) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen 
worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is 
ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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