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de Minister van Justitie en Veiligheid 

de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

 

  

Nadere memorie van antwoord voortduringswet 

staatsnoodrecht 
 

 

1. Aanleiding 
De vaste EK-commissies voor Justitie en Veiligheid en voor Immigratie en 
Asiel/JBZ-Raad hebben 20 december jl. nader voorlopig verslag uitgebracht over 
de voortduringswet. De nadere memorie van antwoord is gereed voor indiening.  
 

2. Geadviseerd besluit 
Het ondertekenen en indienen van de nadere memorie van antwoord (bijlage 1) 
en de aanbiedingsbrief (bijlage 2) bij de Eerste Kamer, door MJenV, mede 
namens de Minister-President. 
 
3. Kernpunten 

Alleen de PVV-fractie heeft vragen gesteld. De beantwoording is in lijn met 
eerdere berichtgeving aan het parlement, zoals de memorie van antwoord. 
 

4. Toelichting 
Op 1 april jl. zijn de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in 
werking gesteld. Sindsdien zijn de burgemeesters belast met de opvang en 
verzorging van ontheemden uit Oekraïne. Onverwijld daarna is het onderhavige 

wetsvoorstel tot voortduring van de werking van deze artikelen bij de TK 
ingediend.  
 
4.1 Nadere memorie van antwoord 
De inbreng en de reactie daarop is hieronder op hoofdlijnen weergegeven. 
 
- Wat wordt de inhoud van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne?  

In de beantwoording is opgenomen dat dit wetsvoorstel inmiddels in 
internetconsultatie is gegeven en dat er ten opzichte van het staatsnoodrecht 
niets verandert, behoudens dat de taak van de burgemeester naar het college van 
B&W verschuift. Het wetsvoorstel strekt tot opvolging van het staatsnoodrecht, 
niet tot voortduring daarvan. Het bevat dan ook geen bepalingen uit de Wvb, 
noch uit ander staatsnoodrecht. 

  

- Welke beleid wordt er gevoerd ten aanzien van derdelanders met een 
tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne? 

Er is verwezen naar Kamerbrieven waarin staat dat derdelanders met een 
tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne die op 19 juli 2022 nog niet waren 
ingeschreven in de Basisregistratie personen, sinds die datum niet meer in 
aanmerking komen voor tijdelijke bescherming. Voor derdelanders met een 

tijdelijke verblijfsvergunning die op 19 juli 2022 wél waren ingeschreven in de 
BRP eindigt de tijdelijke bescherming later, namelijk op 4 maart 2023. Er is 
remigratiebeleid dat erop is gericht deze derdelanders te stimuleren om terug te 
keren naar een land van herkomst of eerder verblijf. Derdelanders die niet 
vrijwillig terugkeren doorlopen de reguliere asielprocedure. 
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- Waarom worden opvangplekken die zijn gecreëerd voor ontheemden gebruikt 

voor reguliere asielzoekers? 
Gemeenten zijn niet verplicht opvangplekken voor ontheemden ter beschikking te 
stellen voor de opvang van reguliere asielzoekers. De werking van het 
staatsnoodrecht is immers beperkt tot ontheemden uit Oekraïne. Vanuit het 
kabinet is wel een oproep gedaan om opvangplekken voor ontheemden tijdelijk 
ter beschikking te stellen aan andere asielzoekers. Deze oproep is gedaan om de 

acute noodsituatie die zich toentertijd in Ter Apel voordeed op te lossen. De inzet 
van gemeenten is echter vrijwillig en staat los van de inzet van het 
staatsnoodrecht.  

 
4.2 Ontwikkelingen hiervoor 
 Op verzoek van de MCCb is begin maart 2022 in kaart gebracht welke 

mogelijkheden er zijn om het staatsnoodrecht te activeren.  

 In de nota van 21 maart 2022 bent u over de uitwerking daarvan 
geïnformeerd. Naar aanleiding van deze nota is een aantal keer mondeling 
overleg gevoerd over de voorwaarden voor activatie van het staatsnoodrecht.  

 In de MCCb van 30 maart jl. is vastgesteld dat er inmiddels buitengewone 
omstandigheden waren die nopen tot de inzet van het staatsnoodrecht, en dat 
het noodzakelijk is dat de artikelen 2c en 4 van de Wvb in werking treden. 
Het daartoe opgestelde Kb is op 1 april jl. in werking getreden.  

 Op 5 april is de voortduringswet voor advies aangeboden aan de Raad van 
State. De Raad van State heeft op 13 april advies uitgebracht: dictum B (licht 
dictum). Het nader rapport en het wetsvoorstel is op 19 april ingediend bij de 
Tweede Kamer, en op 8 juli jl. aangenomen. 

 De memorie van antwoord is op 22 november 2022 aan de EK verstuurd. 
 

4.3 Politieke en bestuurlijke context  
De Voortduringswet is in de TK op 8 juli jl. met grote meerderheid aangenomen 
(Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie 
Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan). Tegen stemden PVV, SGP, FVD, JA21, 
BBB, Groep Van Haga en het lid Omtzigt. 
 
4.4 Communicatie  

DCOM is op de hoogte.  
 
4.5 Afstemming  
DGM, DGOEK, BZK en AZ.  
 
4.6 Bijlagen (3)  

1. Nadere memorie van antwoord; 

2. Aanbiedingsbrief; 
3. Voorlopig verslag. 

 

5. Informatie die zich niet leent voor openbaarmaking 
- 

 


