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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

De grove aantasting van de internationale rechtsorde in Oekraïne door Rusland raakt ons allemaal. 

Het is een ernstige aanval op vrijheid, democratie en mensenrechten in de wereld. Ook onze eigen 

samenleving zal op verschillende manieren de gevolgen ervaren. Diverse Nederlandse gemeenten 

en ook de Europese en internationale gemeentelijke koepelorganisaties hebben hun afkeuring van 

de Russische agressie al geuit en hun steun uitgesproken voor Oekraïense collega’s, de Oekraïense 

bevolking en Russische burgers die tegen deze oorlog zijn. Vele gemeenten vragen zich af op welke 

wijze we nog méér kunnen betekenen. En hoe je als gemeente om moet gaan met de economische 

boycot en andere Europese en landelijke sancties.  

 

Daarom, en omdat we een concreet verzoek ontvingen van onze Oekraïense zustervereniging, de 

Association of Ukrainian Cities (AUC), deze ledenbrief. Graag delen we de volgende punten met u.  

 

1. De brief van de AUC hebben wij met een begeleidende brief aan het kabinet gestuurd. Daarin 

geven we aan dat de VNG het belang van serieuze, effectieve en zo nodig langdurige 

sancties tegen Rusland onderschrijft. Of een no-fly zone boven Oekraïne, waarvoor de AUC 

oproept, gewenst en mogelijk is, gaat onze positie te boven en laten we aan het kabinet. 

 

2. We hebben het kabinet aangeboden constructief mee te denken over de opvang van de te 

verwachten, omvangrijke vluchtelingenstroom uit Oekraïne naar Europa. Deze week vinden 

daarover gesprekken plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie & Veiligheid.  

 

Vluchtelingen uit Oekraïne komen niet in de asielprocedure. Gemeenten hebben dus een 

belangrijke rol in het organiseren van opvang. De komende dagen wordt duidelijk hoe het rijk 
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dit gaat ondersteunen. Om duidelijk te krijgen of er voldoende opvangplekken zijn voor 

vluchtelingen, roepen wij gemeenten die bereid zijn locaties beschikbaar te stellen, op dit te 

mailen naar: info@vng.nl. Vermeld hierbij per wanneer de locatie beschikbaar is, tot wanneer, 

hoeveel plekken en wie uw gemeentelijke contactpersoon is. Deze informatie zullen wij delen 

met de betrokken ministeries. 

 

3. In het verlengde van bovenstaande, beseffen we dat de economische sancties ook de 

inwoners van onze gemeenten zullen raken. Deze nabije oorlog zal waarschijnlijk veel 

emoties oproepen bij mensen. Juist gemeentebestuurders kunnen in deze situatie naast hun 

inwoners gaan staan, acties vanuit de lokale gemeenschappen ondersteunen en faciliteren 

en in hun externe communicatie aandacht besteden aan de gevolgen van deze oorlog voor 

de inwoners. 

 

4. Naast de brief, heeft de AUC gevraagd of ze concrete verzoeken om hulp van Oekraïense 

gemeenten aan Nederlandse gemeenten mag voorleggen. Enkele Nederlandse gemeenten 

hebben zelf ook reeds contacten met Oekraïense gemeenten hierover. De VNG is bezig 

verder in kaart te brengen of en via welke kanalen directe steun aan Oekraïense gemeenten 

mogelijk is. Zo spoedig mogelijk beslissen we of we daarvoor het VNG Fonds voor Noodhulp, 

Wederopbouw en Vredesbevordering (zie: http://www.vngfonds.nl/) zullen openstellen.  

 

Wilt u daar niet op wachten en nu al steun verlenen, dan kan dat o.a. via gironummer 5125 

van het Rode Kruis en via gironummer 999 dat geopend is door de Stichting Vluchteling. 

 

5. Er zijn ook de nodige vragen over hoe om te gaan met zakelijke en vriendschappelijke relaties 

met Rusland.  

 

Zowel vanuit inwoners als de gemeenteraad heeft u wellicht oproepen ontvangen om 

zakelijke relaties met Russische bedrijven tegen het licht te houden en waar mogelijk te 

beëindigen. Vooropgesteld dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun inkoopbeleid, 

kan de VNG zich voorstellen dat gemeenten op dit moment kritisch willen kijken naar zakelijke 

relaties met bedrijven die mede-eigendom zijn van de Russische staat (o.a. Gazprom)  en 

dus voor inkomsten van de Russische overheid zorgen. Daar tegenover staat dat gemeenten 

gebonden zijn aan contracten en Europese aanbestedingsregels. We gaan hierover in 

overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

 

Bij vriendschappelijke, niet-zakelijke, relaties is ons advies deze te benutten door via vragen 

en informatiedeling te bevorderen, dat ook in Rusland de stemmen tegen de inval in Oekraïne 

verder groeien.  

 

6. Er zijn veel initiatieven, ook van gemeenten, om ‘iets te doen’. Sommige daarvan kunnen 

gemakkelijk door andere gemeenten worden overgenomen en kunnen effectiever zijn op een 

wat grotere schaal. De VNG heeft daarvoor het forum Oekraïne (via vng.nl) geopend waarop 

gemeenten voorbeelden van initiatieven, vragen, tips etc. met betrekking tot de situatie in 

Oekraïne kunnen plaatsen. 

 

Waar kunt u terecht met vragen? 

Heeft u vragen van welke aard dan ook, dan kunt u als gemeente terecht bij het KCC van de VNG, 

telefoonnummer 070-373 83 93, info@vng.nl. Word ook lid van het forum Oekraïne via vng.nl, zodat 
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u op de hoogte blijft van informatie vanuit de VNG en wat er bij andere gemeenten speelt. Daar waar 

de urgentie het noodzakelijk maakt, sturen wij opnieuw een ledenbrief. 

 

Bezorgd over de internationale situatie wens ik u veel sterkte om juist ook in deze periode uw 

inwoners tot steun te zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 


