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Begrippenlijst 

COA – Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

DT&V – Dienst Terugkeer en Vertrek  

IND – Immigratie- en Naturalisatiedienst 

IOM – International Organisation for Migration 

RTB – Richtlijn Tijdelijke Bescherming 

VR - Veiligheidsregio 

VWN – Vluchtelingenwerk Nederland 

DISCS - Systeem waarin verschillende verblijfsdocumenten staan  

AVRR – Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme 

MVV – Machtiging tot Voorlopig Verblijf  



Informatie 
1. Welke derdelanders vallen per 4 maart 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke 
Bescherming? 
Vanaf 4 maart 2023 vallen derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden 
niet meer onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Hierop zijn twee uitzonderingen:  

1. Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning, die in Oekraïne een vergunning 
hadden op grond van nationale of internationale bescherming. In DISCS staan hiervan 
voorbeelden.  

2. Derdelanders die ook familieleden zijn van ontheemden uit Oekraïne (Oekraïners of 
derdelanders met een permanente vergunning) blijven na 4 maart 2023 mogelijk wel 
onder de RTB vallen. Van belang hiervoor is dat zij in Oekraïne samenwoonden.  

Zie ook de website van de IND voor voorwaarden voor doelgroep van de RTB: Richtlijn Tijdelijke 
Bescherming Oekraïne | IND.  

2. Hoe kunnen gemeenten derdelanders de juiste informatie geven over hun 
mogelijkheden vanaf 4 maart 2023? 
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en de DT&V hebben informatiefolders beschikbaar over de 
mogelijkheden vanaf 4 maart 2023. De folder van VWN is beschikbaar via de website 
RefugeeHelp: https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/non-ukrainian-citizenship/no-ukrainian-
citizenship#when-am-i-eligible-for-temporary-protection-in-the-netherlands. Op deze website is de 
informatie van de DT&V te vinden: Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie vluchtelingen 
uit Oekraïne met niet-Oekraïense nationaliteit  | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en Vertrek. 

Daarnaast organiseert VWN voorlichtingsbijeenkomsten voor derdelanders in de gemeentelijke 
opvanglocaties. Als VWN niet in de betreffende gemeente werkt (en er is behoefte aan 
ondersteuning) dan kan er alsnog contact opgenomen worden met VWN via 
oekraine@vluchtelingenwerk.nl. Willen gemeenten een webinar aanvragen, dan kunnen ze mailen 
naar helpdesk@vluchtelingenwerk.nl.   

3. Op welk moment ontvangen derdelanders die per 4 maart 2023 niet meer onder de 
Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen een brief van de IND? 
Sinds 25 november 2022 verstuurt de IND de brieven aan de derdelanders die in Oekraïne een 
tijdelijke vergunning hadden en per 4 maart 2023 niet meer onder de richtlijn vallen. Deze brief 
wordt ook verstuurd aan mensen bij wie twijfel bestaat of ze nog onder de RTB vallen. Alle 
derdelanders die per 4 maart 2023 niet meer onder de RTB vallen, hebben deze brief eind 
november binnen. Al deze brieven zijn gestuurd naar het BRP-adres waarop de derdelander staat 
ingeschreven.  

4. Hoe komen derdelanders die de brief van de IND (bijv. doordat ze niet op het juiste 
BRP adres staan ingeschreven)|niet of niet tijdig hebben ontvangen aan de juiste 
informatie? 
Ontheemden zijn verplicht om adreswijzigingen door te geven in de BRP – op dat adres ontvangen 
ze van de overheid namelijk ook andere voorzieningen/informatie die voor hun situatie belangrijk 
zijn/is. Op de website van de IND staat de informatie uit de brief 
https://ind.nl/nl/oekraine/verblijf-niet-oekrainers-met-tijdelijke-oekraiense-verblijfsvergunning. 
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5. Hoe kunnen derdelanders alsnog de brief opvragen/opnieuw toegestuurd krijgen 
als zij deze niet hebben ontvangen? 
Op dit moment zou iedereen de brief ontvangen moeten hebben. In het geval dat dit niet gebeurd 
is dan kan er contact opgenomen worden met de IND via www.ind.nl of bel het nummer 088-
0430430 

 

6. Wanneer ontvangen derdelanders die een permanente verblijfsstatus of 
internationale beschermingsstatus hebben in Oekraïne een brief over hun status? 
De brief wordt door de IND niet op korte termijn verzonden, maar wel  vóór 4 maart 2023. 

Richtlijn Tijdelijke Bescherming 
7. Hoe gaat de IND om met derdelanders die na het verlopen van de twee weken 
reactietermijn aanvullende documentatie kunnen overhandigen die aantoont dat zij 
wel onder de RTB vallen?  
Als derdelanders met aanvullende documentatie kunnen aantonen dat zij na 4 maart 2023 nog 
onder de RTB vallen, dan wordt aan hen gevraagd om dit binnen twee weken in te dienen.  

Als iemand de aanvullende documentatie aanlevert na de termijn van twee weken, kijkt de IND 
hier alsnog naar.  

Er is voor de termijn van twee weken gekozen om de desbetreffende personen spoedig uitsluitsel 
te geven over hun persoonlijke situatie. 

8. Op welke moment in dit proces kunnen derdelanders aanspraak maken op een 
advocaat voor het verlenen van bijstand? Komt hierover ook informatie in de brief van 
de IND? 
Dit staat niet in de brief van de IND. De advocatuur en het juridisch loket zijn bezig met nadere 
invulling van hun rol. Op dit moment is het een brief om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zijn verblijfsrecht na 4 maart 2023 en een oproep om aanvullende documenten aan 
te leveren als hij verwacht dat hij wel onder de RTB valt. Nadat de derdelanders een vervolgbrief 
zal uitgelegd worden op welke wijze de derdelander aanspraak kan maken op juridische hulp. Op 
het moment dat de IND deze vervolgbrief stuurt zullen de gemeenten op de hoogte worden 
gesteld.  

 

9. Hoe kunnen gemeenten controleren of een derdelander in Oekraïne internationale 
bescherming of gelijkwaardige nationale bescherming genoot, zowel tijdelijk als 
permanente bescherming? 
De IND heeft voorbeelden van deze verblijfsvergunningen in DISCS gezet en de gemeente kan 
deze inzien. Op de vergunning staat duidelijk welk type het is. Denk bijvoorbeeld aan werk, studie 
of internationale/nationale bescherming. 

10. Er zit iemand in de opvang met een tijdelijke of permanente vergunning die uit 
Rusland komt. Wat doen wij in dit soort situaties? 
Alleen personen met een permanente vergunning in Oekraïne vallen onder de RTB. Dit geldt ook 
voor mensen met de Russische nationaliteit.  

In Oekraïne verbleven ook voor de oorlog al veel personen met de Russische nationaliteit.  

Daarnaast kunnen Russen ook onder de RTB vallen als zij gehuwd zijn met een Oekraïner.  

http://www.ind.nl/


 

11. Er zijn derdelanders met een permanente vergunning die niet naar het land van 
herkomst mochten gaan tussen 23 feb 2022 en nu. Hoe kunnen gemeenten dat 
controleren? 
Als een derdelander in de periode februari 2023 tot nu naar het land van herkomst is gereisd dan 
betekent dat de bescherming onder de RTB vervalt.  

Gemeenten kunnen dit controleren door in de paspoorten kijken naar reisstempels. Is er twijfel of 
iemand terug is geweest naar het land van herkomst, dan kan de IND verzocht worden tot het 
uitvoeren van triage. 

Daarbij is het in principe aan de IND om te beoordelen. Dus de IND kijkt hiernaar op het moment 
dat de derdelander zijn sticker komt ophalen.  

12. Wat is de werkwijze als een derdelander gehuwd is met een Oekraïner die 
momenteel niet in Nederland verblijft, en waarvan niet duidelijk is of hij/zij onder de 
RTB valt? 
Bij twijfel kan de gemeente een derdelander aanmelden voor het triageproces door de IND. De 
IND voert deze taak uit op afspraak. Deze afspraak kan gemaakt worden via de mailbox: 
triageoekraine@ind.nl.  

Is het een derdelander waarvan de echtgenoot/echtgenote op dit moment niet in Nederland is, dan 
is de gebruikelijke toets nodig die nu ook door de gemeente wordt uitgevoerd om te kijken of de 
derdelander onder de RTB valt. Had de derdelander een permanente vergunning in Oekraïne, dan 
kan hij nog steeds worden ingeschreven in de BRP. Had de derdelander een tijdelijke vergunning 
in Oekraïne, dan valt hij per 19 juli 2022 niet meer onder de richtlijn en kan de gemeente hem 
niet inschrijven in de BRP.  

Pas zodra de Oekraïense echtgenoot/echtgenote in Nederland is, kan de derdelander op basis 
daarvan (als gezinslid van iemand die onder de RTB valt) onder de RTB vallen.  

13. Wat is de positie van derdelanders als hun (Oekraïense) partner (referent) 
inmiddels is teruggekeerd naar Oekraïne/vertrokken is uit Nederland? Vallen zij per 4 
maart 2023 nog wel of niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming? 
Dit is afhankelijk van zijn verblijfsrecht in Oekraïne. Had hij in Oekraïne een tijdelijke 
verblijfsvergunning, dan valt hij met ingang van 4 maart 2023 niet meer onder de RTB. Hij heeft 
dan ook geen recht meer op opvang en voorzieningen.  

Als de derdelander een gezinslid is van iemand die onder de RTB valt en met dit gezinslid in 
Oekraïne samenwoonde, geldt het volgende: als het gezinslid in Nederland verblijft, dan valt de 
derdelander onder de RTB.  

14. Vervolgvraag: Wat als deze persoon een brief heeft ontvangen van de IND waarin 
staat dat hij/zij per 4 maart 2023 niet meer onder de RTB valt?  
Heeft de derdelander een brief gekregen waarin staat dat hij vanaf 4 maart 2023 niet meer onder 
de RTB valt, dan heeft hij alsnog de mogelijkheid om aan te tonen dat er sprake is van een 
gezinslid in Nederland waarmee hij een duurzame relatie heeft en waarmee hij samenwoonde in 
Oekraïne.  

Als het gezinslid waarmee de derdelander in Oekraïne samenwoonde uit Nederland vertrekt, dan 
valt dit gezinslid zelf niet meer onder de RTB. Daarmee vervalt ook voor deze derdelander het 
recht op bescherming onder de RTB (de referent is immers vertrokken). De derdelander kan dus 
geen aanspraak maken op tijdelijke bescherming als gezinslid van een ontheemde.  

mailto:triageoekraine@ind.nl


15. Als een derdelander (niet vallend onder de RTB) in Nederland trouwt met een 
Oekraïner die na 4 maart 2023 wel onder de RTB valt, verandert dan zijn verblijfsrecht 
(onder de RTB)?  
Nee. Een derdelander die in Nederland trouwt met een ontheemde die onder de Richtlijn Tijdelijke 
Bescherming valt (en dit aan kan tonen met een sticker), valt na een huwelijk niet onder de 
Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Er moet sprake van een gezinssituatie in Oekraïne zijn geweest 
vóór 24 februari 2022. Daarvan is in deze situaties geen sprake.  

16. Wat is de positie van derdelanders die vóór 4 maart 2023 alsnog een permanente 
verblijfsvergunning hebben ontvangen van de Oekraïense autoriteiten? Vallen zij 
onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming? 
De groep derdelanders waarvan de verblijfsvergunning in Oekraïne op 23 februari 2022 tijdelijk 
was (met uitzondering van internationale bescherming of gelijkwaardige nationale bescherming), 
valt per 4 maart 2023 niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming.  

Als zij tussen 24 februari 2022 en 4 maart 2023 alsnog een permanente verblijfsvergunning 
hebben ontvangen, betekent dat niet dat zij na 4 maart 2023 onder de RTB vallen.  

Volgens de Richtlijn moet iemand op 23 februari 2022 in het bezit zijn van een permanente 
verblijfsvergunning om onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te vallen. Nu deze derdelander de 
permanente verblijfsvergunning pas ná 23 februari 2022 heeft verkregen, zal hij na 4 maart 2023 
niet onder de RTB vallen.  

17. Kan een derdelander die na 4 maart 2023 in Nederland recht heeft op Tijdelijke 
Bescherming reizen naar zijn land van herkomst? 
Nee, het bewijs van tijdelijke bescherming (sticker) is geen reis- en/of toelatingsdocument. Hij kan 
met dit bewijs enkel aantonen dat hij in Nederland recht heeft op tijdelijke bescherming, maar het 
is geen terugkeervisum of inreisvisum. Reizen binnen en buiten de EU is op eigen risico.  

18. Als een derdelander terugkeert naar het land van herkomst, vervalt dan ook zijn 
recht op tijdelijke bescherming? 
Ja, het recht op tijdelijke bescherming vervalt door terugkeer naar het land van herkomst. Zie 
ook: Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne | IND 

 

Asielaanvraag 
19. Wat moeten gemeenten doen als iemand die per 4 maart 2023 niet meer onder 
de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt aangeeft dat hij of zij asiel wil aanvragen? 
Een ieder staat het vrij om asiel aan te vragen, indien hij of zij vreest voor vervolging in het land 
van herkomst 

Specifiek voor deze groep derdelanders geldt dat zij bij aanvraag van hun verblijf onder de RTB 
automatisch een asielaanvraag hebben ingediend. Deze aanvraag is onder de RTB tijdelijk 
bevroren. Vanaf 4 maart 2023 verblijven zij rechtmatig in Nederland in afwachting van hun 
asielprocedure.  

Informatie hierover kan de gemeenten vinden op:  RefugeeHelp - Geen Oekraïense nationaliteit of 
Asiel aanvragen in Nederland | IND.  

 

https://ind.nl/nl/oekraine/richtlijn-tijdelijke-bescherming-oekraine#voorwaarden-richtlijn-tijdelijke-bescherming
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Studie/werk 
20. Kunnen derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden na 
4 maart 2023 hun studie afmaken? 
Op het moment van de inschrijving bij de onderwijsinstelling moet een student rechtmatig in 
Nederland verblijven. Concreet betekent dit voor derdelanders het volgende: 

Een derdelander die zich vóór 19 juli in de BRP heeft ingeschreven verblijft rechtmatig. Zodra de 
aanspraak op code 46 komt te vervallen (in april 2023), vervalt dit. 

De inschrijving bij de onderwijsinstelling geeft geen recht op een rechtmatig verblijf; iemand krijgt 
dan niet ‘automatisch’ een studievisum. Dat visum moet aangevraagd worden (en de student moet 
voldoen aan de geldende voorwaarden).  

Een meerderjarige vreemdeling die hier niet langer rechtmatig verblijft, in de zin van artikel 8 Vw 
2000, mag het studiejaar aan de instelling waar hij tijdens zijn rechtmatig verblijf volgens de 
geldende regels was ingeschreven afronden. Een instelling mag een dergelijke meerderjarige niet 
als nieuwe student inschrijven.  

De instelling stelt het tarief voor deze doelgroep vast. De instelling bepaalt de hoogte van het 
instellingscollegegeld en mag zelf aanwijzen voor wie dit laag tarief geldt. Het tarief wordt bepaald 
per studiejaar. Over het studiejaar 2023-2024 is nog niets bekend. 

Op dit moment werken het ministerie en het COA aan een manier waarop derdelanders die hun 
asielaanvraag afwachten overgebracht kunnen worden naar opvanglocaties van het COA. Daarbij 
is het zo dat personen na 4 maart 2023 nog recht op opvang hebben omdat zij een asielaanvraag 
hebben lopen. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat gedeeld.  

21. Mogen derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, 
maar nu niet meer onder de RTB vallen,  in Nederland werken? 
Tot 4 maart 2023 gelden voor derdelanders die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne 
hadden dezelfde rechten en plichten als voor anderen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming 
vallen. Als zij een verblijfsdocument van de IND hebben, hoeven zij dus niet een 
tewerkstellingsvergunning te hebben om arbeid in loondienst te verrichten. Wel geldt voor de 
werkgever een meldplicht bij UWV.  

De groep die vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de RTB valt, heeft vanaf die datum een 
tewerkstellingsvergunning nodig. 

Als de derdelander zijn asielaanvraag afwacht in Nederland, gelden er andere regels met 
betrekking tot werk. Een asielzoeker mag in Nederland 24 weken werken over een periode van 52 
weken. Zijn asielaanvraag moet dan wel minstens 6 maanden in behandeling zijn. Een asielzoeker 
mag alleen werken als de werkgever voor hem een tewerkstellingsvergunning aanvraagt. Zie ook: 
Mogen asielzoekers werken? | Rijksoverheid.nl 

22. Kunnen derdelanders, voordat de RTB afloopt, zonder MVV een aanvraag indienen 
bijvoorbeeld voor arbeid in loondienst – gecombineerde vergunning verblijf en arbeid 
(GVVA)? 
Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning, die voor 19 juli 2022 in de BRP stonden 
ingeschreven vallen onder de RTB tot 4 maart 2023. Zolang zij onder de RTB vallen, zijn zij 
vrijgesteld van het MVV vereiste indien zij nu in aanmerking komen voor een lang regulier 
verblijfsdoel (arbeid als zelfstandige of arbeid in loondienst). Uiteraard dient hierbij eerst gecheckt 
te worden of aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over reguliere 
verblijfsdoelen en voorwaarden is te vinden op de IND-site: Verblijfsvergunningen | IND en 
https://ind.nl/nl/verblijfsvergunningen.  Dit geldt dus ook voor de derdelanders die tot 4 maart 
2023 onder de RTB vallen.  
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Voor de derdelanders die na 4 maart 2023 niet meer onder de RTB vallen, geldt dat zij per die 
datum (4 maart 2023) moeten voldoen aan het MVV-vereiste. Hier kan van afgeweken worden, 
mits aan alle voorwaarden voor een reguliere verblijfsvergunning wordt voldaan.  

 

Recht op opvang en voorzieningen 
23. Hebben derdelanders die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne 
vanaf 4 maart 2023 nog recht op opvang en voorzieningen? 
Vanwege de Nederlandse implementatie van de RTB, hebben ontheemden een asielaanvraag 
ingediend om in aanmerking te komen voor tijdelijke bescherming. Op dit moment wordt niet op 
asielaanvragen beslist vanwege de tijdelijke bescherming. Na afloop van de tijdelijke bescherming, 
zoals voor derdelanders met tijdelijk verblijfsrecht die niet onder de genoemde uitzondering vallen 
die per 4 maart 2023 geldt, hebben zij nog wel een asielaanvraag openstaan. Zij kunnen de 
besluitvorming hierover afwachten, waarmee ze rechtmatig verblijf in Nederland behouden. Wel is 
het zo dat zij daarmee weer onder de Regeling opvang asielzoekers en andere vreemdelingen (Rva 
2005) van het COA vallen. Momenteel bekijken de betrokken partijen, zoals de VNG, of de 
derdelanders die het besluit over hun asielaanvraag afwachten worden overgedragen aan het COA. 
Ook onderzoeken de partijen wanneer dat dan zou gebeuren. Zodra hierover meer bekend is, 
wordt dat gedeeld. Vanaf 4 maart 2023 vallen derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning 
in ieder geval niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Hierop zijn twee uitzonderingen:  

- Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning, die in Oekraïne een vergunning 
hadden op grond van nationale of internationale bescherming. In DISCS staan 
hiervan voorbeelden.  

- Derdelanders die ook familieleden zijn van ontheemden uit Oekraïne (Oekraïners of 
derdelanders met een permanente vergunning) blijven na 4 maart 2023 mogelijk 
wel onder de RTB vallen. Van belang hiervoor is dat zij in Oekraïne samenwoonden.  

Zie ook de website van de IND voor voorwaarden voor de doelgroep van de RTB: Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming Oekraïne | IND.  

Het is daarom van belang om de doelgroep voor 4 maart 2023 de juiste informatie te geven met 
betrekking tot hun mogelijkheden na deze datum. Hierbij kan Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) 
ondersteunen. U kunt hiervoor kijken op https://www.refugeehelp.nl/nl/get-help/non-ukrainian-
citizenship/no-ukrainian-citizenship.  

Daarbij heeft de IND een informerende brief verstuurd naar alle derdelanders met een tijdelijke 
verblijfsvergunning die vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de RTB vallen. Deze brief is naar het 
adres gestuurd waarop de derdelander in de BRP is ingeschreven: Verblijf niet-Oekraïners met 
tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning | IND  

24. Wat zijn de informatiemogelijkheden voor derdelanders die in de particuliere 
opvang verblijven maar waarvan het verblijfsrecht verloopt op 4 maart 2023? 
Tot 4 maart 2023 kunnen derdelanders in de particuliere opvang blijven en houden zij recht op 
opvang en voorzieningen. Het is raadzaam om te praten over het aflopen van bescherming onder 
de RTB. Er zijn verschillende informatiebronnen: 

Info VWN: RefugeeHelp - Geen Oekraïense nationaliteit 
Info DT&V: Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie vluchtelingen uit Oekraïne met 
niet-Oekraïense nationaliteit  | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en Vertrek 
Info RefugeeHome: Home | RefugeeHomeNL (rhnl.nl) 

Derdelanders in de particuliere opvang die meer informatie willen over hun verblijfsrechtelijke 
situatie na 4 maart 2023, kunnen ook contact opnemen met Vluchtelingenwerk of de spreekuren 
bezoeken: zie  https://www.refugeehelp.nl/en/get-help/general/walk-in-hours  
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25. Wat kunnen gemeenten doen als derdelanders met een tijdelijke 
verblijfsvergunning de opvang na 4 maart 2023 weigeren te verlaten? 
Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning die vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de 
RTB vallen, hebben vanaf die datum ook geen recht meer op gemeentelijke opvang en de 
bijbehorende voorzieningen zoals geregeld voor ontheemden uit Oekraïne. Het is daarom van 
belang dat zij daar op tijd over worden geïnformeerd. Wel is het zo dat zij vanaf 4 maart 2023 nog 
een asielaanvraag hebben lopen die recht geeft op opvang. Het COA moet deze opvang in principe 
verzorgen. Op dit moment werken het ministerie en het COA aan een manier waarop derdelanders 
die hun asielaanvraag afwachten overgebracht kunnen worden naar opvanglocaties van het COA. 
Daarbij is het zo dat personen na 4 maart 2023 nog recht op opvang hebben omdat zij een 
asielaanvraag hebben lopen. 

26. Kunnen derdelanders vanaf 4 maart 2023 nog in de gemeentelijke opvang blijven 
zitten omdat zij nog recht hebben op asiel? 
Momenteel bekijken en onderzoeken de betrokken partijen, zoals de VNG, hoe de derdelanders die 
het besluit over hun asielaanvraag afwachten kunnen worden overgedragen aan het COA. Ook 
onderzoeken de partijen wanneer dat dan zou gebeuren. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat 
gedeeld.  

 

27. Na 4 maart 2023 vallen zogeheten derdelanders met verblijf in Oekraïne (dit 
betreft ontheemden die niet de Oekraïense nationaliteit bezitten, en geen 
familieleden zijn van een ontheemde met de Oekraïense nationaliteit) niet langer 
onder de richtlijn tijdelijke bescherming. Welke gevolgen heeft dit voor de ontheemde 
en het gasthuishouden? 
Derdelanders die na 4 maart 2023 niet langer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming vallen zijn 
na 4 maart 2023 nog steeds asielzoekers. Vanaf dat moment vallen zij onder andere wet- en 
regelgeving, die ook voor andere asielzoekers van toepassing is. Zij hebben nog steeds een 
verblijfsrecht in Nederland. Dit betekent dat zij niet illegaal in Nederland verblijven. Zodra alle 
gevolgen voor ontheemden/asielzoekers en gasthuishoudens in beeld zijn, worden hier nadere 
richtlijnen over opgesteld en gecommuniceerd.  

 

28. Mogen derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning die vanaf 4 maart 2023 
niet meer onder de RTB vallen gebruik blijven maken van de particuliere opvang? 
Op dit moment is hier nog geen eenduidig antwoord op, zie voor verdere toelichting het antwoord 
op vraag 27. Tot 4 maart 2023 hebben derdelanders recht op opvang en voorzieningen onder de 
RTB.  

Vanaf 4 maart 2023 heeft deze groep geen recht meer op voorzieningen onder de RTB doordat 
hun status onder de RTB wijzigt. Daardoor stoppen automatisch alle verstrekkingen die zij 
ontvingen.  

De IND informeert per brief de derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning die per 4 maart 
niet meer onder de RTB vallen. Deze brief wordt naar het adres gestuurd waarop de derdelander in 
de BRP is ingeschreven: Verblijf niet-Oekraïners met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning | 
IND  

Ook derdelanders die in een particulier huishouden worden opgevangen, kunnen deze brief dus 
ontvangen. Het is van belang dat huishoudens hierover het gesprek aangaan en dat de 
derdelander in de particuliere opvang ook toegang heeft tot informatie over bijvoorbeeld 
ondersteuning bij terugkeer. Zie de website van DT&V: Tijdelijk financiële ondersteuning voor 
remigratie vluchtelingen uit Oekraïne met niet-Oekraïense nationaliteit  | Nieuwsbericht | Dienst 
Terugkeer en Vertrek. 
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Als de derdelander vermoedt aanspraak te maken op internationale bescherming kan die persoon 
de reguliere asielprocedure doorlopen. Er gelden dan andere rechten en voorzieningen dan onder 
de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Meer informatie hierover is te vinden op: RefugeeHelp - Geen 
Oekraïense nationaliteit. Zodra alle gevolgen voor ontheemden/asielzoekers en gasthuishoudens in 
beeld zijn, worden hier nadere richtlijnen over opgesteld en gecommuniceerd.   

29. Als een derdelander het gasthuishouden niet wil verlaten, wat is er dan mogelijk 
om dit toch te laten gebeuren?  
Aan te raden is om als gasthuishouden in gesprek te gaan met de derdelander die tijdelijk 
onderdak wordt geboden en aan te geven wanneer men wenst dat hij of zij uit de woning vertrekt. 
Als de persoon recht heeft op opvang (onder de RTB of via het COA) dan wordt een andere opvang 
geboden. Met vragen hierover kunt u het beste terecht bij uw gemeente.   

Indien iemand de woning weigert te verlaten dan kan de eigenaar van de woning de politie 
inschakelen. 

 

Remigratiebeleid 
30. Op welke manier kunnen derdelanders gebruikmaken van het remigratiebeleid 
van de DT&V? 
Op de website van de DT&V is informatie terug te vinden per wanneer de remigratieregeling geldt 
en hoe de aanmelding hiervoor werkt: Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie 
vluchtelingen uit Oekraïne met niet-Oekraïense nationaliteit  | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en 
Vertrek. 

31. Maakt het uit vanuit welk land de derdelander komt wanneer deze gebruik wil 
maken van de remigratieregeling? 
Ja, dit maakt uit. Niet alle derdelanders komen in aanmerking voor de remigratieregeling. Kijk 
voor een overzicht van deze landen op Tijdelijk financiële ondersteuning voor remigratie 
vluchtelingen uit Oekraïne met niet-Oekraïense nationaliteit  | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en 
Vertrek. 

32. Moeten derdelanders de remigratieregeling terugbetalen als ze toch terugkomen 
naar Nederland?   
Niet in alle gevallen moeten ze de financiële ondersteuning terugbetalen. Indien de vreemdeling 
opnieuw inreist, kan de overheid het verstrekte bedrag terugvorderen. Dit is (uiteraard) niet aan 
de orde bij een legale wederinreis. Hoe die terugvordering er in de praktijk uit kan zien, wordt op 
de korte termijn verder uitgewerkt. 

33. Kunnen mensen die wel aan de voorwaarden voldoen in de periode van 15 
november - 1 februari ook gebruikmaken van de IOM-regeling? 
Ja, zij kunnen ook gebruikmaken van ondersteuning via de IOM. Maar dan zijn de voorwaarden 
van het AVRR-programma van toepassing. De terugkeerondersteuning via IOM wijkt op inhoud en 
voorwaarden wezenlijk af van de ondersteuning vanuit het remigratiebeleid en kan niet 
gecombineerd worden. 

34. Wordt de verruimde IOM-regeling die nu geldt ook voortgezet na 1 februari, als de 
remigratieregeling van DT&V stopt? 
Na 1 februari is het reguliere beleid voor terugkeerondersteuning weer van toepassing. Dit 
betekent dat de derdelander, als aan de voorwaarden wordt voldaan, in aanmerking kan komen 
voor terugkeerondersteuning. 
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