
Document vrijgegeven bij publicatie 
DeR.--Vertro uwelijk 

1. Uitgelichte punten MCCb dinsdag 26 april 2022 	 M220426 

3C. Organisatie 
■ I. Opdrachtverlening DG-OEK/N00 - stuk - DG-OEK 

■ Beslispunt 1: De opdrachtformulering van het programma-DG 
Oekraïense ontheemden (DG OEK); 

■ Beslispunt 2: De opzet van de Nationale Opvang-
organisatie (N00). 

■ II. Ter kennisgeving: QenA DG-OEK - stuk - DG-OEK 

3D. Registratie 
■ Gevolgen verblijfstitel(code) en voorzieningen voor ontheemden 

uit Oekraïne - stuk - DGM 
■ Beslispunt 1: Kennis nemen van de technische implementatie 

van verblijfstitelcode 46 voor ontheemden; 
■ Beslispunt 2: Kennis nemen van het overzicht van 

voorzieningen voor ontheemden met verblijfstitelcode 46 op dit 
moment; 

3F2. Werk en inkomen 
■ Stand van zaken Kinderopvangtoeslag voor Oekraïense 

ontheemden - mondeling - SZW 

3F3. Onderwijs 
■ Financiering huisvesting - stuk - OCW 

■ Beslispunt: Financiering uit algemene middelen van € 136,3 
min voor het organiseren van voldoende onderwijshuisvesting 
voor 4,5 maand voor de sectoren po en vo.  

3G. Financiering 
■ Vergoeding kosten van veiligheidsregio's , gemeenten en GGD -

nazending - DGM 
■ Beslispunt 1: Het vergoeden van kosten die door 

veiligheidsregio's, gemeenten en GGD en voor de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne worden gemaakt; 

■ Beslispunt 2: De uitgangspunten aan de hand waarvan de 
ministeriële regeling wordt opgesteld voor vergoeding van kosten 
bij veiligheidsregio's, gemeenten en GGD en voor de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne. 

4. Communicatie en parlementaire planning 
■ Inventarisatie parlementair - stuk - JenV 



Nationaal Coiirdinato 
Terrorismebestrijding en Vei ig 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 



Agenda IAO/ICCb/MCCb (terugkerend) 
1. Opening en mededelingen 

■ Doel, scope en tijdelijkheid crisisorganisatie 

2. Beeldvorming 
■ Duiding huidige situatie en prognose 

3. Inhoudelijke sporen: uitgangspunten, actielijnen en 
beslispunten 
■ A. Opvang(locaties) 
■ B. Huisvesting 
■ C. Inrichting organisatie (o.a. 24/7 organisatie, centraal 

telefoonnummer, loket en programmaorganisatie) 
■ D. Registratie 
■ E. Juridisch 
■ F. Sociaal domein 

■ 1. Zorg 
■ 2. Werk en inkomen 
■ 3. Onderwijs 

■ G. Financiering 
■ H. Veiligheid en openbare orde 
■ I. Internationaal/EU 

4. Communicatie en parlementaire planning 

5. Planning en vergaderritmiek 

6. W.v.t.t.k. en sluiting 
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Dep-.--11-er-trauwelijk.  

2. Actueel beeld en prognose 

Actueel beeld Oekraïne 26 april 2022 

5.23 miljoen ont-heerri~ 
Belarus 

24.500 
Rusland 

605.800 
Polen 

2.909.400 

Slowakije.  

355.600 

Bron: UNHC*1 24 april 2012 

Roemenië 

777.600 06 mrt 20 mrt 	03 apr 

»Per dag »Totaal aantal ontheemden 

17 apr 

Bron: UNHCR 24 april 2022 

4.000.000 

2.000.000 

Nederland 
Overige 1.5 

0,5 % 
35,0% 

Bron: EUAA 18 april 2022 

Asielaanvragen per lidstaat 

Roemenië 	19,7% 
Zweden 	 15,8 % 
Noorwegen 	12,9 % 
Denemarken 	8,5 % 
Finland 	 7,5 % 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000 

Totaal 2022 t/m wk 15 

22.110 

Demografie EU 	 300.000 	 Aantal ontheemden in de EU per dag 
Lidstaten 

W %d  a*  
n 

Noorwegen 11% 51% 36% 
Italië 	12% 52% 36% 
Kroatië 	15% 49% 36% 
Portugal• 30% 70% 36% 200.000 
België• 	31% 65% 39% 
Ierland• 	32% 66% 35% 
Spanje • 	32% 68% 39% 
Bulgarije• 37% 63% 31% 

•Percentages voor het geslacht betreffen de 	100.000  

gehele populatie, Inclusief minderjarigen 
Bron: EC DG Home 25 april 2022 

Terugkeer (zie toelichting) 

Naar schatting zijn ca. 117 miljoen personen 

teruggekeerd naar Oekraine tussen 24 februari 
en 24 april. 

Bron: UNHCR 	24 april 2022 

6.003.000 

Aantal ontheemde Oekraïners-, 
	 Eerste asielaanvragen EU+ 
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3A. Opvang(locaties) 
Uitgangspunten 
■ Humane opvang. 
■ Zo min mogelijk verplaatsingen van mensen. 
■ Op korte termijn opvang bed-bad-brood, kan sober zijn (bijv. 

sporthallen/ crisisnoodopvang). 
■ Veilige opvang. 
■ Opvang geschiedt conform 3-fasen plan DGM. Parallelle start 

fase 3 programmaorganisatie (zie ook bij 3B. Inrichten 
organisatie). 

■ Veiligheidsregio's coordineren opvang. 
■ Tijdig aandacht voor maatschappelijk draagvlak. 
■ Aandacht voor verdringingsproblematiek. 
■ Initieel inzet op participatie, met oog op (mogelijke) integratie op 

de lange termijn. 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ Geen 

Beslispunt 
■ Geen 
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~ 
3B. Huisvesting 
Uitgangspunten 
■ Voorbereiden op noodzaak langdurige opvang en huisvesting 
■ Tijdig aandacht voor maatschappelijk draagvlak. 
■ Aandacht voor verdringingsproblematiek. 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ Geen 

Beslispunt 
■ Geen 
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-412r  Is 	st Dep,vertrouwatiik  

3C. Organisatie 
Beslispunt 
■ Opdrachtverlening DG-OEK/N00 - stuk - DG-OEK 

■ Beslispunt 1: De opdrachtformulering van het programma-DG 
Oekraïense ontheemden (DG OEK); 

■ Beslispunt 2: De opzet van de Nationale Opvang-
organisatie (N00). 

Uitgangspunten 
■ 24/7 mensen kunnen opvangen. 
▪ Centraal loket, deze is 24/7 bereikbaar voor vragen en algemene 

informatie (in eerste instantie voor professionals, later uitbouwen 
naar publieksnummer). 

■ Op korte termijn voor fase 1 en 2 inrichten tijdelijke crisisorganisatie, 
parallel opbouw programmaorganisatie (fase 3). Wanneer 
programmaorganisatie gereed, afschalen crisisorganisatie. 

■ 19 april eerste Ministeriële Commissie Migratie en Samenleving. 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ I. Opdrachtverlening DG-OEK/N00 - stuk - DG-OEK 
■ II. Ter kennisgeving: QenA DG-OEK - stuk - DG-OEK 

7 



3D. Registratie 
Uitgangspunten 
■ Alle mensen uit Oekraïne die Nederland binnen komen, worden 

actief opgeroepen zich te registreren (grootschalige opvang en 
particuliere initiatieven). 

■ Registratie draagt bij aan zicht op omvang instroom. 
■ Registratie is voorportaal voor voorzieningen. 
• Gebruik bestaand registratiesysteem (Basis Registratie 

Persoonsgegevens, BRP). 
■ Aandacht voor onderscheid tussen personen uit Oekraïne en 

derdelanders uit Oekraïne (met verblijfstitel/zonder verblijfstitel). 
• Decentrale intake (tenzij) ook bij grotere aantallen. 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ Gevolgen verblijfstitel(code) en voorzieningen voor ontheemden uit 

Oekraïne - stuk - DGM 

Beslispunt 
• Beslispunt 1: Kennis nemen van de technische implementatie van 

verblijfstitelcode 46 voor ontheemden; 
■ Beslispunt 2: Kennis nemen van het overzicht van voorzieningen 

voor ontheemden met verblijfstitelcode 46 op dit moment; 
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3E. Juridisch 
Uitgangspunten 
• Ten behoeve juridische basis voor benodigde bevoegdheden in de 

migratieketen en daarbuiten om de vluchtelingenstroom uit Oekraïne 
op te kunnen vangen wordt wettelijke kader, te weten via zowel de 
Wet verplaatsing bevolking (Wvb) als de Wet buitengewone 
bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
• Geen 

Beslispunt 
• Geen 
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trm Dep.-Vertrouwelijk 

3F. Sociaal Domein (I/II) 
1. Zorg 	 2. Werk en inkomen 

Uitgangspunten 	 Uitgangspunten 
• Toegang tot zorg. 	 • Mogelijk maken voor mensen uit Oekraïne om in hun dagelijkse 
• Zichthouden op o.a. infectieziekten (bijzondere aandacht voor 	levensbehoeften te voorzien (leefgeld en/of aan het werk). 

COVID-19). 	 • Personen die hulp bieden aan mensen uit Oekraïne, mogen hier 
• Uitgaan van geïntegreerde scenario's (zorg, werk en inkomen, 	niet op een later moment de dupe van worden. 

huisvesting en onderwijs). 	 • Vanaf verzending AmvB al in de geest van de regeling werken. 
• Uitgaan van geïntegreerde scenario's (zorg, werk en inkomen, 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 	 huisvesting en onderwijs). 
• Geen 

Beslispunt 
• Geen 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
• Stand van zaken Kinderopvangtoeslag voor Oekraïense 

ontheemden - mondeling - SZW 

Beslispunt 
• Geen 
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3F. Sociaal Domein (II/II) 
3. Onderwijs 

Uitgangspunten 
■ Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en er geldt 

een leerplicht. 
■ Z.s.m. onderwijs aanbieden. 
■ Ondersteuning voor scholen. 
■ Uitgaan van geïntegreerde scenario's (zorg, werk en inkomen, 

huisvesting en onderwijs). 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ Financiering huisvesting - stuk - OCW 

Beslispunt 
■ Beslispunt: Financiering uit algemene middelen van € 136,3 min 

voor het organiseren van voldoende onderwijshuisvesting voor 4,5 
maand voor de sectoren po en vo. 
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3G. Financiering 
Uitgangspunten 
■ Vergoeding vanuit het rijk voor zover de link met de crisis in 

Oekraïne kan worden gelegd. 
■ Er komt een kader t.b.v. gemeenten en VR's voor uitgaven. 
• Departementen blijven zelf verantwoordelijk inzake het 

budgetrecht van de Kamer. 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
• Vergoeding kosten van veiligheidsregio's, gemeenten en GGD 

nazending - DGM 

Beslispunt 
■ Beslispunt 1: Het vergoeden van kosten die door 

veiligheidsregio's, gemeenten en GGD en voor de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne worden gemaakt; 

• Beslispunt 2: De uitgangspunten aan de hand waarvan de 
ministeriële regeling wordt opgesteld voor vergoeding van kosten 
bij veiligheidsregio's, gemeenten en GGD en voor de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne. 
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3H. Veiligheid en openbare orde 
Uitgangspunten 
■ Veilige opvang. 
• Maatschappelijk draagvlak cruciaal. 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ Geen 

Beslispunt 
• Geen 
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Dep,ver_trouwellik 
31. Internationaal / EU 
Ter achtergrond 
■ Europese Commissie en Franse Voorzitterschap presenteerden op 

28/3 tienpuntenplan over sterkere Europese coordinatie bij het 
opvangen van Oekraïense ontheemden. 

1) An EU platform for registration (to ensure that people enjoying 
temporary protection or adequate protection under national law 
can effectively benefit from their rights in all Member States); 

2) An EU level coordinated approach in relation to the transport and 
information hubs; 

3) Enhance reception systems and ensure continuity of care and 
suitable accommodation; 

4) National contingency plans to address medium to long-term 
needs, 

5) Common solutions to protect children on the move at every point 
from war zone to safe home; 

6) A common anti-trafficking plan: preventing human trafficking and 
helping victims; 

7) Reinforced solidarity with Moldova coordinated at EU level; 
8) A reinforced framework for international cooperation on safe 

destinations (UK, USA, Canada); 
9) Address internal security implications of the war in Ukraine; 
10)Adequate resources and funding. 

14 

Uitgelicht punt MCCb 26 april 2022 
■ Geen 

Beslispunt 
■ Geen 



wat 

4. Communicatie en parlementaire planning (I/II) 
Dep,vertrouwellik  

Analyse: media 
	 Communicatie direct na besluitvorming 

• Veel landelijke media nemen de cijfers rond het aantal 	 • Dinsdag na MMb: kort nieuwsbericht met verwijzing naar TK 
opvangplekken over. Ook berichten enkele landelijke media over 	verzamelbrief en aankondiging beslispunten uit MCCb. Geen 
uitspraken van staatssecretaris Van der Burg na het 	 persuitloop. 
Veiligheidsberaad ('Gemeenten lopen tegen grenzen wat mogelijk is . Donderdag: nieuwsbericht na versturen brief aan burgemeesters en 
aan). 	 VR's. 

• Er is behoorlijke media-aandacht voor de oproep van het COA voor • Vrijdag: SJenV beschikbaar voor media bij in- en uitloop ministerraad 
grotere opvanglocaties die langer gebruikt kunnen worden. Ook de 
reactie van VluchtelingenWerk, het Rode Kruis en Unicef wordt veel 
aangehaald. Zij noemen de oproep 'uiterst pijnlijk', en spreken van 
'collectief falen'. Ze pleiten voor een crisisoverleg komende week over 
een oplossing,"zoals een speciale noodwet die ervoor zorgt dat het 
een plicht wordt om alle asielzoekers en vluchtelingen op te vangen". 

• Trouw bericht op de voorpagina over prognoses van het ministerie 
van JenV over de asielstroom, die vorig jaar en ook dit jaar niet 
lijken te kloppen. 

• Verder is er media-aandacht voor specifieke opvanglocaties (o.a. Het 
Oude Loo en de opvang naast de schietbaan in Lauwersoog), en in 
lokaal nieuws aandacht voor particuliere opvang (en in een geval 
over frustratie over het contact met gemeente hierover). 
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4. Communicatie en parlementaire planning (II/II) 
2. Inventarisatie parlementair - stuk- JenV 
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5. Planning en vergaderritmiek 
Vergaderritmiek  
■ Twee keer per week IAO opvang (dinsdag, vrijdag) 
■ Eén keer per week ICCb/ MCCb opvang (woensdag) 

NB. Indien nodig kan frequentie opgeschaald worden 

Vooruitblik komende weken  
i.v.m. Koningsdag: 
■ Maandag 25 april, 13:OOu - 14:30u: 
■ Dinsdag 26 april, 13:OOu - 14:00u: 
■ Dinsdag 26 april, 15:00u - 16:00u: 
■ Vrijdag 29 april, 11:OOu - 12:30u: 

I.v.m. Dodenherdenking: 
■ Maandag 2 mei, 13:OOu -14:30u: 
■ Dinsdag 3 mei, 13:OOu -14.30u: 
■ Dinsdag 3 mei 17:00u - 18:00u: 
■ Vrijdag 6 mei 11:OOu - 12.30u: 

IAO 
ICCb 
MCCb 
IAO digitaal (tenzij) 

IAO 
ICCb 
geen MCCb (tenzij) 
IAO digitaal (tenzij) 

Stukkenstroom  
■ IAO en ICCb stukken en beslis/bespreekpunt aan te leveren dag 

van te voren om 17u. 
■ Op dag van IAO volgt nog een nazending. 
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