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Geachte leden van het parochiebestuur, 
 
De oorlog in Oekraïne en de beelden van de mensen die deze oorlog proberen te ontvluchten, raken 
iedereen. Er worden veel hartverwarmende initiatieven genomen om vluchtelingen te helpen, ook door 
parochies.  
 
Het opvangen van vluchtelingen is één van de werken van barmhartigheid. Jezus zegt in het Evangelie: 
“Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Matteüs 25, 35). We worden opgeroepen 
vluchtelingen te verwelkomen en daarvoor samen te werken met alle mensen van goede wil. In iedere 
mens in nood komt de Heer zelf tot ons en doet Hij een beroep op onze bereidheid om zorg en hulp te 
verlenen (Brief van de Nederlandse bisschoppen, ‘Herbergzaam Nederland’, Kerstmis 2015). 
 
Het Aartsbisdom Utrecht krijgt onder meer vragen over de mogelijkheden die er zijn om een 
leegstaande kerk, pastorie, parochiecentrum of een ander parochieel gebouw geheel of gedeeltelijk 
voor huisvesting en opvang van Oekraïense vluchtelingen beschikbaar te stellen. 
 
Naar aanleiding van die vragen, hebben wij een aantal praktische aandachtspunten die we graag met u 
communiceren en die mede bedoeld zijn om een goede en veilige opvang voor vluchtelingen mogelijk 
te maken. Op dit moment is de overheid nog bezig met het formuleren van verschillende handreikingen 
voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.1 
De informatie in deze brief kan daarom nog niet volledig zijn en zal worden aangevuld zodra deze 
beschikbaar is. 
 
De praktische aandachtspunten nu zijn: 
 

1. Heb vooraf contact met bisdom en gemeentelijke overheid  
De regie en de verantwoordelijkheid voor opvang van Oekraïense vluchtelingen ligt bij de 
gemeentelijke overheid. Zorg daarom dat u in contact staat met uw eigen gemeente als u 
overweegt om als parochie opvang in de vorm van huisvesting aan te bieden. Iedere gemeente 
heeft (of krijgt) één aanspreekpunt dat opvang voor mensen zoekt en waar burgers en 
organisaties ook zelf opvang kunnen aanbieden. Op de website van de gemeente staat 
hierover informatie.  
 
Neem voordat u een aanbod tot opvang doet contact op met het Aartsbisdom Utrecht. Voor het 
beschikbaar stellen van een opvanglocatie door de parochie is immers altijd een 

 
1 Een Handreiking voor gemeentelijke opvang is gereed. Handreikingen van de overheid voor opvang door 
particulieren, voor opvang van minderjarige vluchtelingen en voor verstrekkingen aan vluchtelingen zullen 
volgen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/03/13/handreiking-gemeentelijke-opvang-oekrainers
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bisschoppelijke machtiging vereist (art. 53, lid 1 c, Algemeen Reglement voor het bestuur van 
een parochie). 
 

2. Mogelijke locaties 
Omdat een kerk een sacraal gebouw is, kan een kerk als zodanig niet worden aangeboden om 
vluchtelingen in op te vangen. Wel kunnen een kerk die officieel door de bisschop aan de 
eredienst onttrokken is,2 een pastorie of parochiecentrum in aanmerking komen als 
opvanglocatie. Het bisdom bepaalt of kerken, pastorieën of parochiecentra die te koop staan 
voor de opvang van vluchtelingen kunnen worden gebruikt.  

 
3. Leg afspraken schriftelijk vast 

Wanneer u afspraken met de gemeente over opvang maakt, zorg dan dat u deze goed vastlegt. 
In deze afspraken met de gemeente moet de duur van de terbeschikkingstelling worden 
vermeld (maximaal een half jaar, waarna eventueel wel verlenging mogelijk is). Daarnaast 
moeten afspraken worden opgenomen over eventuele vergoeding van onkosten, verzekeringen 
(onder meer de zorgverzekering voor de opgevangen mensen), sanitaire voorzieningen, 
aansprakelijkheid voor schade, beveiliging et cetera. 
 

4. Meld het bij uw verzekeraar 
Een opvanglocatie moet u melden bij uw verzekeraar. Voor parochies die bij Donatus verzekerd 
zijn, geldt dat de huidige dekking en premiestelling van kracht blijven. Wel verhoogt Donatus het 
eigen risico per gebeurtenis naar € 1.500, omdat de ervaring is dat bij dit andersoortige gebruik 
er relatief veel kleine schades (kunnen) zijn. Donatus zal ter plekke een risico-inspectie laten 
uitvoeren om preventiemaatregelen te bepalen en vast te leggen in een beveiligingsrapport met 
eisen en adviezen. Ook om die reden is het belangrijk dat u tijdig contact opneemt met uw 
verzekeraar. 

 
Zoals hierboven is opgemerkt wordt, door de overheid op dit moment nog gewerkt aan verschillende 
handreikingen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierbij werkt de overheid met name als 
het gaat om opvang door particulieren of particuliere organisaties nauw samen met organisaties als 
VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb. Meer praktische informatie kunt u op de websites van 
deze organisaties vinden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, 

econoom 

 
2 Een kerk die weliswaar niet meer gebruikt wordt voor de eredienst, maar niet aan de eredienst is onttrokken, 
kan dus niet als opvanglocatie worden gebruikt. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/opvang-van-oekrainers-in-nederland
https://www.vluchtelingenwerk.nl/nl/steun-oekraiense-vluchtelingen/ik-bied-huisvesting-aan-oekraiense-vluchtelingen
https://takecarebnb.org/

