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Onderwerp Instellen besluit- en vertrekmoratorium Oekraïne

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u s lechts één zaak in uw
brief behandelen.

Met deze brief informeer ik u over een wijziging in het asielbeleid ten aanzien van
Oekraïne. Met de inval van Russische troepen in Oekraïne van 24 februari 2022 is
de veiligheidssituatie in Oekraïne ernstig verslechterd. Het is onduidelijk hoe de
situatie zich verder zal ontwikkelen en welke gevolgen dit zal hebben voor de
veiligheid van Oekraïense burgers. Hoewel Oekraïense burgers met een
biometrisch paspoort visumvrij in Nederland kunnen verblijven, staat het eenieder
altijd vrij om asielrechtelijke bescherming aan te vragen. Ik heb dan ook besloten
tot het instellen van een besluit- en vertrekmoratorium voor de duur van een half
jaar voor asielzoekers met de Oekraïense nationaliteit.
Het instellen van het besluitmoratorium betekent dat de wettelijke beslistermijn
van lopende asielaanvragen, en van asielaanvragen die tijdens het moratorium
worden ontvangen, worden verlengd met een periode van een jaar, waarbij een
maximum geldt van een beslistermijn van 21 maanden, conform artikel 43 van de
Vreemdelingenwet 2000. Met het vertrekmoratorium worden uitgeprocedeerde
Oekraïense asielzoekers die onder het toepassingsgebied vallen van dit
moratorium, niet verplicht terug te keren naar Oekraïne en wordt aan hen bij een
(nieuwe) aanvraag opvang en overige voorzieningen geboden.
In het geldende beleid ten aanzien va n Oekraïne is Oekraïne aangewezen als
veilig land van herkomst, met uitzondering van de gebieden die niet onder de
effectieve controle van de centrale autoriteiten staan. De uitzondering betreft de
Krim en het deel van de oostelijke provincies Donetsk en Loegansk dat in handen
is van door Rusland gesteunde gewapende groeperingen. De recente
ontwikkelingen zijn tevens aanleiding om de aanwijzing van Oekraïne als veilig
land van herkomst op te schorten voor in ieder geval een half jaar, totdat een
nieuwe herbeoordeling heeft plaatsgevonden. Tot die tijd wordt het beleid inzake
veilige landen van herkomst niet toegepast op Oekraïense asielzoekers .
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Het besluit tot instelling van een besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers
met de Oekraïense nationaliteit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Een
aantal categorieën vreemdelingen is uitgesloten van de werkingssfeer van het
besluit- en vertrekmoratorium.1 Uiterlijk na ommekomst van genoemde termijn
zal ik u nader informeren over mijn beleid ten aanzien van Oekraïne.
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Het gaat onder meer om Dublinclaimanten, vreemdelingen ten aanzien van wie een veilig
derde land wordt tegengeworpen, vreemdelingen die reeds in het bezit zijn van
internationale bescherming in een andere EU-lidstaat of zijn erkend als vluchteling in een
derde land dan wel in een derde land anderszins voldoende bescherming genieten,
vreemdelingen die een ernstig gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid vormen,
vreemdelingen op wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van toepassing is of
vreemdelingen wiens asielaanvraag op grond van artikel 30c van de Vreemdelingenwet
2000 buiten behandeling wordt gesteld.
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