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Aanpassing instructieadvies voor 

derdelanders uit Oekraïne 
 

 
 
 
 
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 (RTB) 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 2022 nog niet ingeschreven 
zijn in de BRP. Deze instructie omschrijft eerst de doelgroep die niet onder de 
richtlijn valt. Daarna volgt het proces voor derdelanders bij aankomst op een 
hub/in de gemeente. 
 

Derdelanders die niet vallen onder de richtlijn: 

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne die op 19 juli 
2022 nog niet zijn ingeschreven in de BRP en/of zich gemeld hebben bij de 
gemeente zijn per 19 juli 2022 uitgesloten van de Richtlijn tijdelijke bescherming 
(RTB) en hebben daarmee niet langer recht op opvang en voorzieningen in 
Nederland. Voor derdelanders die voor 19 juli 2022 een afspraak hadden bij de 
gemeente, maar buiten de eigen schuld om nog niet zijn ingeschreven in de BRP 

kan de gemeente met terugwerkende kracht de derdelander inschrijven2. De 
meeste personen in deze groep zijn inmiddels ingeschreven. Voor de derdelanders 
met een tijdelijke vergunning die voor 19 juli 2022 ingeschreven zijn in de BRP of 
die alsnog worden ingeschreven in de BRP, geldt dat hun tijdelijke bescherming 
op 4 september 2023 wordt beëindigd.  
Derdelanders die in Oekraïne internationale bescherming of gelijkwaardige 
nationale bescherming hebben verkregen vallen wel onder de RTB. 

 
Doorlopen tijdelijke bescherming tot 4 september 2023 
De tijdelijke bescherming voor derdelander met een tijdelijke verblijfsvergunning 
zou op 4 maart 2023 verlopen, maar besloten is de tijdelijke bescherming van 

deze groep te verlengen met zes maanden tot 4 september 2023. Dat betekent 
dat alle derdelanders voor nu blijven in de gemeentelijke (of particuliere) opvang 

in de gemeente. De gemeenten zetten de opvang en de voorzieningen onder de 
Regeling opvang ontheemden Oekraïne onder de huidige voorwaarden voort. 
 
 

 
1 Dit betreft vergunningen asiel. 
2 De gemeente dient in deze gevallen een brief mee te geven aan de derdelander voor de IND, zodat de 

IND weet dat deze persoon onder de uitzondering valt en daardoor recht heeft op verblijf tot 4 september 

2023. Zonder deze brief kan de IND geen verblijfsdocument verstrekken. 
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Herkenning doelgroep 
• Derdelanders zijn in het bezit van een vergunning 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. 

• Bij derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning gaat het veelal om 
vergunningen ten behoeve van studie of arbeid. Voorbeelden van deze visa en 
vergunning (creditcard formaat) zijn terug te vinden in DISCS. 

• Vergunningen voor internationale of nationale bescherming. Dit zijn ook 
tijdelijke vergunningen. Deze hebben een herkenbaar format en zijn terug te 
vinden in DISCS. 

 

Werkinstructie derdelanders 
Deze werkinstructie beschrijft 4 categorieën bij binnenkomst van derdelanders in 
een HUB/bij een gemeente. 
 
1. Derdelander heeft een permanente verblijfsvergunning of is gezinslid van een 

Oekraïner of derdelander met permanente verblijfsvergunning; 

2. Derdelander genoot in Oekraïne internationale of nationale bescherming; 
3. Derdelander heeft een tijdelijke verblijfsvergunning; 
4. Derdelander heeft onvoldoende of geen documentatie of documentatie is niet 

duidelijk. 
 
AD 1) Wanneer een derdelander uit de eerste categorie zich meldt bij de 
gemeente, dan valt deze derdelander onder de richtlijn (RTB), en kan de 

gemeente de derdelander inschrijven in de BRP en is opvang mogelijk in de 
gemeentelijke opvang.  
 

AD 2) Wanneer een derdelander in Oekraïne internationale of nationale 
bescherming genoot, dan valt deze derdelander onder de richtlijn (RTB), kan 
ingeschreven worden in de BRP en opgevangen worden in de gemeentelijke 
opvang. Dit geldt voor zowel tijdelijke als permanente (inter)nationale 

bescherming.  
 
Indien de derdelander aangeeft in Oekraïne een aanvraag om (inter)nationale 
bescherming te hebben ingediend waar nog geen beslissing op is gekomen, valt 
deze derdelander niet onder de richtlijn. Deze derdelander dient via het 
aanspreekpunt van gemeenten bij de veiligheidsregio te worden doorverwezen 

naar Ter Apel voor het indienen van een asielaanvraag naar Nederlands recht. Het 
aanspreekpunt bij de veiligheidsregio maakt met de IND een afspraak over 
wanneer iemand zich in Ter Apel kan melden. In de tussentijd kunnen gemeenten 
coulance tonen en de ontheemden in de opvang laten verblijven. Dit is niet 
verplicht.    
 
AD 3) Wanneer een derdelander uit de derde categorie zich meldt bij de 

gemeente, dan valt deze derdelander NIET onder de richtlijn. Deze derdelander 
heeft GEEN toegang tot de gemeentelijke opvang en moet vertrekken uit de 
hub/gemeente. Deze derdelander heeft de volgende keuzes: 
 
1. Zelfstandig vertrek richting land van herkomst. Indien wenselijk, kan de 

gemeente de contactgegevens van Vluchtelingenwerk, of de Dienst Terugkeer 
en Vertrek (DT&V) met de derdelander delen, zodat deze nader over dit 

besluit kan worden geïnformeerd.   
2. Hulp met vertrek richting het land van herkomst. De Internationale 

Organisatie voor Migratie (IOM) of DT&V kunnen hierbij ondersteunen. De 
derdelander kan contact opnemen met IOM via +31 (0)88 74644666 of +31 
(0)70 3181500 dan wel met DT&V via info@dtv.minvenj.nl. De gemeente 

mailto:info@dtv.minvenj.nl
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verstrekt deze informatie. Indien de derdelander hierover vragen heeft, 
verwijst de gemeente naar de genoemde telefoonnummers. 

3. Vertrek bij de gemeente. Mocht de persoon niet terug willen keren naar het 
land van herkomst, dan eindigt voor deze persoon de ondersteuning vanuit de 
RTB. De persoon heeft GEEN recht op opvang. De persoon moet dan 
vertrekken uit de hub/gemeente. Indien betrokkene aangeeft niet terug te 

kunnen keren naar het land van herkomst omdat hij/zij daar te vrezen heeft, 
dient betrokkenen te worden doorverwezen naar het asielproces in Ter Apel. 
De aanspreekpunten van de veiligheidsregio zorgen via hun contactpersonen 
bij de IND dat mensen zich gereguleerd kunnen melden bij Ter Apel en dat 
duidelijk is dat deze persoon niet onder de RTB valt. Gedurende dit proces 
kunnen gemeente coulance tonen/bieden en de ontheemden in de opvang 

houden. Deze werkwijze is eveneens van toepassing op personen die al 

onrechtmatig in de Gemeentelijke Opvang voor ontheemden uit Oekraïne 
(GOO) verblijven en hebben aangeven asiel te willen aanvragen. 
Indien de derdelander behoefte heeft aan meer informatie over 
vervolgstappen, dan kan worden doorverwezen naar het dichtstbijzijnde 
informatiepunt van Vluchtelingenwerk.  

 

AD 4) Triage door de IND. De IND kan ingeschakeld worden wanneer een 

derdelander onvoldoende of niet gedocumenteerd is, of als de documentatie niet 

duidelijk is en de gemeente twijfelt of iemand wel of niet onder de RTB valt. 

 

De IND voert de triage uit op afspraak. U kunt hiervoor mailen naar 

triageoekraine@ind.nl.  

 

De derdelander wordt opgevangen in de gemeentelijke opvang tot de triage is 

uitgevoerd. Na triage volgt een advies van de IND. Dit advies kan zijn: 

1. Positief, betrokkene valt onder de RTB 

2. Negatief, de procedure uit AD 3) kan worden gevolgd 
3. Betrokkene heeft extra tijd nodig voor het vergaren van (steun)bewijs. 

Zodra er voldoende (steun)bewijs is voor een advies van de IND, wordt 
het advies met de gemeente gedeeld. Tot de tijd kan de derdelander 
worden opgevangen in de GOO. 

 
LET OP: 
Voor alle derdelanders geldt dat bij aankomst in de gemeente/hub 

contactgegevens genoteerd moeten worden en 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, DT&V, VNG, 

VWN, NVVB en de ministeries van BZK en J&V. 
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