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Staatssecretaris van Justitie 

Beslisnota Verzamelbrief Opvang Oekraine 

1. Aanleiding

De Tweede Kamer wordt periodiek, na iedere Ministeriele Commissie Migratie en

Samenleving (MCMS)-Oekraïne, geïnformeerd middels een Verzamelbrief opvang

Oekraïne over de ontwikkelingen op het dossier 'opvang ontheemden uit

Oekraïne'.

2. Geadviseerd besluit

Na vaststelling van de Verzamelbrief opvang Oekraïne in de ministerraad op 17

februari de Verzamelbrief opvang Oekraïne inclusief bijlagen aan de Tweede

Kamer verzenden.

3. Kernpunten

In de brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over: Ontwikkelingen op het

dossier 'opvang ontheemden uit Oekraïne'. De brief bespreekt het Clingendael

rapport Beschermingsopdracht Oekraïense ontheemden: Kritieke onzekerheid, de

stand van zaken tijdelijke wet Opvang Ontheemden Oekraïne, de verlenging van

de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne, de aanscherping van de

uitvoering Richtlijn Tijdelijke Bescherming, maatschappelijk draagvlak, het

Berenschot rapport Monitoringsonderzoek taalonderwijs aan volwassen

Oekraïense ontheemden, taalaanbod voor ontheemden uit Oekraïne en de CBS-

publicatie Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen.

Tevens wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de motie Van 

Haga over voorkomen dat huurcontracten van woningen worden opgezegd 

vanwege de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Kamerstuk 19637, nr. 2862) 

en de motie Podt en Ceder over de geldigheid van de stickers 

verblijfstaantekening verlengen tot einddatum van de Richtlijn Tijdelijke 

Bescherming (Kamerstuk 36200 VI, nr. 28). 

Met deze Verzamelbrief opvang Oekraïne worden tevens de volgende bijlagen 

mee. Het betreft 1. De beslisnota en de onderliggende nota’ s voor het onderwerp 

de uitvoering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming in Nederland en het 

onderwerp over het verlengen van de geldigheid van verblijfsbewijzen van 

Oekraïners 2. Het voornoemde Clingendael rapport 3. Het voornoemde 

Berenschot rapport (monitorings- en verdiepend onderzoek). 
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4. Toelichting

De Tweede Kamer wordt periodiek, na iedere Ministeriele Commissie Migratie en

Samenleving (MCMS)-Oekraïne, geïnformeerd middels een Verzamelbrief over de

ontwikkelingen op het dossier 'opvang ontheemden uit Oekraïne'. Deze MCMS-

Oekraine wordt ambtelijk voorbereid door de Ambtelijke Commissie Migratie en

Samenleving. In dit overleg vindt afstemming plaats tussen de meest betrokken

departementen rondom de opvang van ontheemden uit Oekraine.

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 


