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Geachte burgemeester(s), 

 

Hartelijk dank voor uw inzet bij de opvang en registratie van Oekraïense 

ontheemden. Middels deze brief informeert de IND u over het proces rondom de 

groep Oekraïners en derdelanders die reeds door u zijn ingeschreven in de BRP.    

 

Gedocumenteerde Oekraïners en derdelanders  

De IND verstrekt rechtsbewijzen aan Oekraïense ontheemden en derdelanders die 

ingeschreven staan in de BRP en onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn vallen, 

zodat zij in Nederland kunnen wonen en werken. Tot op heden is  

gecommuniceerd dat de IND met mobiele IND-teams de rechtsbewijzen komt 

uitreiken in gemeenten. Inmiddels heeft er een pilot plaatsgevonden in de 

gemeente Amersfoort, gemeente Westland en gemeente Utrecht. Op basis van 

deze pilots is besloten dat het wenselijk is om het proces verder uit te voeren op 

een aantal centrale locaties met behulp van de online Afsprakenplanner.  

 

De ontheemden die staan ingeschreven in de BRP kunnen via de online 

Afsprakenplanner een afspraak maken om op deze locaties een verblijfsbewijs te 

ontvangen. De IND streeft er naar om iedereen vóór 1 september in staat te 

stellen op afspraak het rechtsbewijs te ontvangen.  

 

Uw medewerkers kunnen informatie over de online Afsprakenplanner, brochures 

en posters vinden op:  

 

 Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf | IND: ind.nl/oekraine-

afspraak-bewijs-verblijf 

 Ukraine: appointment to collect proof of residency | IND: ind.nl/ukraine-

appointment-proof-residency 

 

 

 
  

https://ind.nl/nl/oekraine-afspraak-ophalen-bewijs-van-verblijf
https://ind.nl/en/ukraine-appointment-to-collect-proof-of-residency
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Centrale locaties  

Volgende week zal de IND verder gaan met de uitrol van de Afsprakenplanner en 

op grotere schaal gaan starten met de uitgifte van verblijfsbewijzen.  

Op 4 juli starten we in Den Bosch en vanaf 5 juli is de locatie in Rijswijk 

operationeel. Vanaf 18 juli zal de locatie in Assen in gebruik worden genomen. We 

zijn nog in gesprek met een aantal Veiligheidsregio’s voor een locatie waaronder 

de Noordelijke Randstad en midden Nederland. Om grote drukte te voorkomen, 

adviseren we Oekraïners om niet naar andere regio´s te reizen, maar een 

afspraak te maken in de eigen regio.  

 

Inhoudelijke adviesvragen 

Inhoudelijke vragen omtrent beleid of proces kunnen worden gesteld via de 

Oekraïnelijn: 088 043 0430. Eveneens is het mogelijk om een e-mail te sturen 

naar Oekraine.Ondersteuning@ind.nl indien u vragen heeft over de doelgroepen 

die onder de richtlijn tijdelijke bescherming vallen. Voorts kunt u voor inhoudelijke 

informatie terecht op onze website: ind.nl/oekraine.  
 

    

Met vriendelijke groet, 

 

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

Namens deze, 

 

 
 

Edwin Koop 

wnd. plaatsvervangend Directeur-Generaal IND 

Directeur Regulier Verblijf en Nederlanderschap 
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