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Betreft Informatie over uw verblijf onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U hebt op dit moment bescherming in Nederland, omdat u valt onder de Richtlijn 

Tijdelijke Bescherming. U valt onder de richtlijn omdat u op 23 februari 2022 een 

tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning had. In deze brief leest u meer informatie 

over uw verblijf in Nederland na 4 maart 2023. 

 
De IND is van plan om uw tijdelijke bescherming te stoppen vanaf 4 
maart 2023  
Dit komt omdat u volgens onze gegevens na 4 maart 2023 niet meer onder de 

richtlijn valt. Volgens onze gegevens had u in Oekraïne een tijdelijke 
verblijfsvergunning en was dit geen asielvergunning. Dit betekent dat u na 4 
maart 2023 geen recht meer hebt op de voorzieningen die horen bij de Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming. In januari 2023 krijgt u een definitieve beslissing over uw 
recht op tijdelijke bescherming.  

 
De voorwaarden van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming veranderen na 4 
maart 2023 

Niet-Oekraïners die op 23 februari 2022 een tijdelijke Oekraïense 
verblijfsvergunning hadden, vallen nu nog onder de richtlijn. Na 4 maart 2023 
heeft deze groep geen recht meer op bescherming in Nederland onder de richtlijn. 

Dit geldt voor personen die een Oekraïense verblijfsvergunning hadden voor 
bijvoorbeeld werk of studie. Dit staat in een brief van de Staatssecretaris aan de 
Tweede Kamer van 18 juli 2022. 
 

Stuur bewijs op naar de IND als u denkt dat u wel onder de richtlijn valt  
Hebt u informatie waaruit volgens u blijkt dat u na 4 maart 2023 nog wel onder de 
richtlijn valt? Stuur dan binnen 2 weken nadat u deze brief hebt ontvangen een 
kopie van uw bewijs naar de IND. Voorbeelden van bewijs zijn: 

 Een kopie van een permanente Oekraïense verblijfsvergunning die geldig 
was op 23 februari 2022. 

 Een kopie van een Oekraïense verblijfsvergunning voor asiel die geldig 
was op 23 februari 2022. 

 Een kopie van een huwelijksakte, geboorteakte of ander bewijs waaruit 
blijkt dat u in Oekraïne een gezin vormde met iemand die na 4 maart 
2023 nog onder de richtlijn valt.  
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Zet uw v-nummer op het bewijs en stuur het binnen 2 weken na ontvangst van 
deze brief naar het volgende adres: 

 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 11  
9560 AA Ter Apel 
 
Lukt het u niet om binnen 2 weken te reageren? Ook een bewijs dat u later 

stuurt wordt nog door de IND bekeken. 
 
U kunt de asielprocedure volgen als u niet veilig bent in uw land 

U hebt uw handtekening gezet op een asielaanvraag toen u om tijdelijke 
bescherming vroeg. Wilt u na 4 maart 2023 de asielprocedure volgen? Dan zal 
de IND beoordelen of u recht hebt op een asielvergunning. U mag de beslissing 
op uw asielaanvraag afwachten in Nederland. U krijgt dan opvang bij het 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Kijk voor de voorwaarden en 
procedure op ind.nl/asiel. Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) kan u helpen bij 
uw keuze. 
 
U kunt hulp krijgen bij terugkeer als u geen gevaar loopt in uw land 
De asielprocedure is bedoeld voor mensen die vrezen voor gevaar als ze 
terugkeren naar hun land van herkomst. Bent u wel veilig in uw eigen land? 

Dan is de kans klein dat u een asielvergunning krijgt. U kunt uw asielaanvraag 
dan intrekken. Er zijn organisaties in Nederland die u kunnen helpen om 
Nederland te verlaten. Vanaf 15 november 2022 tot 1 februari 2023 kunt u 
ruimhartige financiële hulp aanvragen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek 
(DT&V). Dit geld kunt u gebruiken om terug te keren (remigreren) naar uw 

land van herkomst. Of naar een ander land buiten de Europese Unie waar u 

recht hebt op duurzaam verblijf. U moet wel voldoen aan een aantal 
voorwaarden.  
 
Vraag de financiële hulp aan via dienstterugkeerenvertrek.nl 
 
Voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze regeling en wilt u wel hulp om 
Nederland te verlaten? Dan kunt u mogelijk ondersteuning krijgen van de 

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). U kunt het IOM bellen op 
telefoonnummer +31 88 746 44 66 (of +31 70 318 15 00). 
 
Hebt u nog vragen?  
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden van de richtlijn op 
ind.nl/oekraine. Daar vindt u deze brief ook in het Nederlands en Oekraïens. 
VluchtelingenWerk Nederland (VWN) kan u meer informatie geven over uw 

verblijf in Nederland na 4 maart 2023. Ook kan VWN u helpen bij het 

beantwoorden van deze brief.  
 
Vraag VWN om hulp via refugeehelp.nl/en/get-help/general/walk-in-hours. 
 
Achtergronden bij deze brief 

Op 4 maart 2022 heeft de Raad van de EU besloten dat tijdelijke bescherming 
moet worden verleend aan personen die Oekraïne hebben verlaten in verband 
met de invasie door de Russische strijdkrachten op 24 februari 2022. In dit 
besluit (EU) 2022/382 heeft de Raad een aantal groepen aangewezen die 
gebruik kunnen maken van deze tijdelijke bescherming. EU-landen moeten 
deze groepen de rechten geven die staan in Richtlijn 2011/55/EG (de Richtlijn 
tijdelijke bescherming). 

 
Daarnaast heeft de Raad aangegeven dat EU-landen zelf meer groepen mogen 
aanwijzen die een beroep kunnen doen op tijdelijke bescherming. De 
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Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de Voorzitter van de Tweede 
Kamer een brief gestuurd op 30 maart 20221 en daarna een brief met 
aanpassingen op 18 juli 20222. Hierin staat welke groepen in Nederland 

tijdelijke bescherming krijgen. In artikel 3.1a van het Vreemdelingenbesluit 
2000 staat welke personen kunnen worden uitgesloten van de tijdelijke 
bescherming. 
 
 

Hoogachtend, 
 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

namens deze, 

 
 
E.P.H. Koop 
Directeur RVN, waarnemend plaatsvervangend directeur-generaal IND 
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