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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

  

 

 

 

 

Datum 8 juni 2022 

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opvang van Oekraïense 

ontheemden, asielzoekers en vergunninghouders 

 

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van het lid Kröger 

(GroenLinks) over de opvang van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en 

vergunninghouders. 

 

Deze vragen werden ingezonden op 2 juni 2022 met kenmerk 2022Z10986. 

 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,  

 

 

 

 

E. van der Burg 

 

 

  

 
 

Directoraat-Generaal 

Migratie 

Directie Regie Migratieketen 

Ketensturing 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

P ostbus 20301 

2500 EH  Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/jenv 
  

  

Ons kenmerk 

4048965 
  

Uw kenmerk 

2022Z10986 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons  kenmerk vermelden. 

Wilt u s lechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Directoraat-Generaal 

Migratie 

Directie Regie Migratieketen 

Ketensturing
  

 

Datum 

8 juni 2022 

Ons kenmerk 

4048965 

 

 

 

Antwoorden van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op de 

schriftelijke vragen van het lid Kröger (GroenLinks) over de opvang van 

Oekraïense ontheemden, asielzoekers en vergunninghouders 

(ingezonden 2 juni 2022, 2022Z10986) 

 

 

Vraag 1 

Kunt u aangeven wat de actuele stand van zaken is in het realiseren van 

opvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden? Hoeveel beschikbare 

opvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden blijven momenteel 

onbenut? 

Antwoord op vraag 1 

Het aantal beschikbare en bezette opvangplekken voor Oekraïense ontheemden 

wordt dagelijks gemonitord en gerapporteerd. Op dit moment (rapportage 7 juni) 

zijn bijna 48.000 opvangplekken voor Oekraïense ontheemden beschikbaar. 

Hiervan zijn 41.500 plekken bezet. Het aantal beschikbare plekken is ca 6.500. 

 

Vraag 2 

Zijn er gesprekken geweest met gemeenten deze beschikbare 

opvangplaatsen in te zetten voor de opvang van asielzoekers en/of 

vergunninghouders? Zo ja, met welke gemeenten is hierover gesproken 
en wat zijn de uitkomsten van die gesprekken? 

Vraag 3  

Kunt u aangeven welke gemeenten expliciet hebben aangegeven alleen 

opvangvoorzieningen beschikbaar te willen stellen voor Oekraïense 

ontheemden? Zo ja, om hoeveel opvangplaatsen gaat het? 

Antwoord op vragen 2 en 3 

Er zijn de afgelopen periode gesprekken met gemeenten gevoerd over de opvang 

van zowel Oekraïense ontheemden als asielzoekers/vergunninghouders. De keuze 

voor wie een locatie wordt ingezet is hierbij ook besproken. Het is van belang dat 

zowel asielzoekers, statushouders als ontheemden een dak boven hun hoofd 

hebben. De uiteindelijke keuze om een locatie beschikbaar te stellen voor 

ontheemden of asielzoekers/vergunninghouders ligt bij de gemeenten en niet bij 

mij. Er is geen overzicht beschikbaar van met welke gemeenten hierover is 

gesproken en welke keuze hierin is gemaakt. 

 

Vraag 4 

Bent u bereid, met het oog op de schrijnende humanitaire 

omstandigheden in de opvang in Aanmeldcentrum Ter Apel, alsnog 

c.q. wederom in gesprek te gaan met gemeenten over hun bereidheid de 

onbenutte opvangplaatsen voor Oekraïense ontheemden alsnog 

beschikbaar te stellen voor asielzoekers en/of vergunninghouders? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Antwoord op vraag 4 

Het aantal beschikbare opvangplekken voor ontheemden is op dit moment niet 

voldoende om ook asielzoekers/vergunninghouders op te vangen. Vanuit zowel 

DG-Oekraïne als DG Migratie wordt continu gezamenlijk ingezet op zowel opvang 

voor Oekraïense ontheemden als asielzoekers/vergunninghouders. Uitbreiding van 

de capaciteit moet bij voorkeur zowel naar de ontheemden als 
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asielzoekers/vergunninghouders gaan. Dit wordt in gesprekken voor nieuwe 

locaties actief gemeld. Er is afgesproken dat per veiligheidsregio 150 plekken 

beschikbaar worden gesteld voor asielzoekers/vergunninghouders/overloop Ter 

Apel. De definitieve keuze voor opvangplekken ligt bij de 

Veiligheidsregio’s/gemeenten. 

Vraag 5 

Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan het commissiedebat over de 

komende JBZ-Raad 9 juni a.s. (onderdeel vreemdelingen- en asielbeleid) 
te beantwoorden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord op vraag 5 

Ja. 

 

 

 


