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Misbruik	opvang	Oekraïense	vluchtelingen 
 
Geacht college, 
 
De oorlog in Oekraïne zorgt voor een stroom vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, naar Europa. 
Opvang van vluchtelingen dient vooral in de regio plaats te vinden dus past hier vanuit Europa een ruimhartig beleid 
voor wat betreft de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De raad van de Europese Unie is akkoord gegaan met de 
activering van de “Richtlijn Tijdelijke Bescherming” voor Oekraïne vluchtelingen. Dit betekent dat Oekraïense 
vluchtelingen o.a. recht hebben op huisvesting, scholing en handgeld. Daarnaast mogen Oekraïense vluchtelingen 
ook in Europa werken. In tegenstelling tot het verleden hebben Oekraïners om in Europa (en dus ook Nederland) te 
werken geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Beter Voor Dordt onderschrijft en ondersteund nadrukkelijk 
het ruimhartige beleid voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 
 
Anderzijds maakt Beter Voor Dordt zich, ook in het belang van de Oekraïense vluchtelingen, zorgen over mogelijk 
misbruik van de regelingen en uitbuiting van de Oekraïners. Sinds enkele weken ligt een hotelboot aan de Korte 
Wantijkade. Deze hotelboot biedt ruimte aan ca. 200 Oekraïense vluchtelingen. Onlangs werden wij gewezen op het 
feit dat malafide uitzenders gretig gebruik (lees: “misbruik”) maken van de mogelijkheden die de actualisering van 
de “Richtlijn Tijdelijke Bescherming” biedt. Zo hebben wij vernomen dat deze malafide uitzenders Oekraïners naar 
Nederland halen om hier te werken maar dat zij deze Oekraïeners zich laten registreren als vluchteling.  
 
Ook Beter Voor Dordt snapt dat geen onderscheid te maken is tussen Oekraïners die hiernaartoe vluchten en zij die 
hun kans grijpen om hier te komen werken. Het is niet ondenkbaar dat het hier door Oekraïners verdiende geld 
uiteindelijk ten goede komt aan de wederopbouw van Oekraïne. Eigenlijk een win-win situatie. Ons inziens wordt 
het een ander verhaal indien wij als gemeente de huisvesting gaan bekostigen van de Oekraïense arbeiders die door 
malafide uitzenders worden uitgezonden naar Nederlandse bedrijven.  
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
1.    Bent u ervan op de hoogte dat malafide uitzenders Oekraïners naar Nederland halen en voor wat betreft de 
huisvesting van hun werknemers gebruik maken van de door de gemeente (uiteindelijk door de staat) gefinancierde 
huisvesting? 
 
2.    Bent u het met ons eens dat misbruik (of beter gezegd: “oneigenlijk gebruik”) van de opvang en uitbuiting van 
de vluchtelingen onwenselijk is?  
a.    Zo nee, waarom niet? 
 
3.    Heeft u afspraken gemaakt over het verrekenen van verblijfskosten met uitzenders indien zij Oekraïners uit de 
opvang uitzenden naar bedrijven?  
a.    Zo ja, welke afspraken en met wie?  
b.    Zo nee, waarom niet? 
 
4.    Indien sprake is van misbruik van de door de gemeente (en de staat) gefinancierde opvang door malafide 
uitzenders, welke stappen gaat u dan (naar wie) nemen? 
 
Gezien de actualiteit van bovenstaand vraagstuk zien wij uw beantwoording graag spoedig tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, namens fractie Beter Voor Dordt 
Claudia Simon-van Waardhuizen  


