
VVD wil gemeenten bestraffen die opvang blijven bieden 

Gemeenten niet van plan ‘onrealistisch’ akkoord uit te voeren 

Het kabinet dreigt gemeenten financieel te korten als ze doorgaan met het bieden van noodopvang aan 
mensen die niet meewerken aan terugkeer. Ook als ze nachtopvang blijven bieden aan dakloze vluchtelingen, 
terwijl ze niet bij de vijf grote steden behoren die dat volgens het nieuwe akkoord ‘mogen’. Een groot aantal 
gemeenten laat weten dit akkoord onrealistisch, hopeloos, onwerkbaar of onmenselijk te vinden. Ze zijn niet 
van plan het uit te voeren.   

De regering liet woensdagavond (22 april) weten dat alleen een beperkte periode sobere nachtopvang 
geboden mag worden aan daklozen zonder verblijfsvergunning en dat die beëindigd moet worden als blijkt dat 
mensen niet meewerken aan eigen vertrek naar land van herkomst. Een sobere opvang (BedBadBrood- BBB) 
mag alleen in de vijf grote  steden geboden worden, en in Ter Apel waar nu al een terugkeercentrum (VBL) zit. 
Bedoeling van de regering is dat in die BBB-locaties in grote steden ook aan terugkeer wordt gewerkt.  

Groningen: ‘Geen oplossing’ 

Groningen is een van de grotere steden die geen BBB meer mag bieden als het aan de regering ligt. Volgens de 
Groningse locoburgemeester gaat dit plan ‘niets oplossen’. “Het kabinet is hiermee misschien in het zadel 
gehouden maar mensen komen op straat te staan, gaan zich melden bij de gemeente en wij mogen het 
oplossen. Dit is een slecht plan, we willen een menswaardige oplossing. En daar zullen we niet voor 
weglopen.”, aldus T. Schroor.  

Hij suggereert hiermee dat Groningen niet zomaar stopt met het bieden van BBB. Een tiental gemeenten is 
daar sinds de uitspraak van het Europees Comité, die in november stelde dat Nederland geen mensen zonder 
toegang tot voorzieningen op straat mag laten, mee gestart, een ander tiental is bezig met het opzetten van 
een BBB-voorziening.  

Arnhem: ‘Terug bij af’ 

Ook de gemeente Arnhem, die eveneens van de regering moet stoppen met het bieden van BBB aan mensen 
zonder verblijfsvergunning,  is dit niet van plan. Wethouder H. Kok over het akkoord: “Een hopeloze opgave die 
bij de gemeenten wordt neergelegd. Arnhem mag straks geen BBB meer bieden maar we kunnen er niet mee 
stoppen want we hebben een zorgplicht”. Als gemeenten zoals het kabinet wil, na enkele weken de opvang 
moeten beëindigen, zijn we volgens Kok ‘terug bij af’.  

Zo denkt ook Amsterdam erover. J. Paternotte (fractievoorzitter D66): “Dit is wel een oplossing voor de 
kabinetscrisis, maar niet voor het probleem. Mensen komen naar de grote steden en wij moeten ze dan na 
twaalf weken op straat zetten. Daar zitten we niet op te wachten”. Hij verwacht dat er straks dan weer meer 
mensen op straat zullen zwerven. De Haagse VVD-burgemeester  J. Van Aartsen liet eerder deze week al weten  
dat BBB nodig is omdat hij niet zit te wachten op ‘zwervende types’ in de stad. 

Wel of geen opvang in nood? 

Burgmeester J. Wienen (CDA) van Katwijk, voorzitter van de adviescommissie Asiel en Integratie van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft eveneens kritiek, maar ziet ook openingen in het akkoord. 
Hoewel kleine gemeenten moeten stoppen met BBB hebben de regeerders ook gezegd dat gemeenten in nood 
wel noodopvang mogen bieden. Hij vraagt zich wel af wie dat dan gaat betalen. Ook hebben Rutte en Asscher 
gezegd met gemeenten in gesprek te willen. Wienen hoopt dat ze dan inbreng krijgen in het vervolg van dit 
akkoord en afspraken te kunnen maken die ‘beter uitvoerbaar zijn in praktijk’.   



Veel zaken zijn onduidelijk en het lijkt of VVD en PvdA het akkoord anders interpreteren. Blijft noodopvang wel 
mogelijk of worden gemeenten gekort die ermee doorgaan? Meerdere gemeenten laten al weten door te 
willen gaan met een humaan beleid, waaronder Utrecht. Donderdag wordt hier verder over gedebatteerd in de 
stad. D66-voorzitter K. Verschuure noemt het plan ‘Utrecht onwaardig’. Ook de meeste andere Utrechtse 
fracties hebben de nodige kritiek en willen doorgaan met het huidige beleid. 

Ruim 60% mensen in Noodopvang krijgt verblijfsvergunning  

Utrecht heeft ervaren dat haar beleid van 24-uursopvang, tot oplossingen leidt: Meer dan zestig procent van 
de mensen die gemeentelijk gefinancierde opvang krijgt, krijgt later alsnog een verblijfsvergunning. Van de 
Amsterdamse ‘Wij-zijn-hier’-vluchtelingen zou dit minstens een kwart zijn. Duidelijk is dat het toelatingsbeleid 
‘niet zorgvuldig’ is. Dit vindt STIL maar constateert ook Marjan Sax,  ondersteuner van ‘Wij zijn hier’. Volgens de 
Amsterdamse advocaat  M. Terpstra is duidelijk sprake van een asielgat. Mensen zitten met een 
bewijslastprobleem.  

Tevens werkt de buitenschuldregeling niet naar behoren zo zeggen zowel de advocaat als Sax. Hiermee zouden 
mensen die er wel alles aan doen maar niet terugkunnen, een verblijfsvergunning moeten krijgen. Maar, zegt 
Sax, ‘het is totaal onmogelijk eraan te voldoen’. Bijna niemand krijgt een buiten-schuld- vergunning.  

Wat niet kan, kan niet 

Zij noemt het regeringsplan ‘onrealistisch’. Niet te verwachten is dat opeens meer mensen zullen terugkeren 
dan tot nu toe. “Je kunt mensen niet dwingen tot iets wat niet kan”. Sax en anderen wijzen op omringende 
landen zoals Duitsland waar mensen wel toegang tot sobere voorzieningen hebben en vaak zelfs mogen 
werken.  

De Raad van State komt in mei nog met een uitspraak over dit onderwerp. De advocaat die de zaak bij het 
Europees Comité bepleitte verwacht dat Nederland uiteindelijk toch de uitspraak van het comité zal moeten 
gaan naleven. “Mensenrechten zijn er niet alleen maar voor als het zo uitkomt”.  

Door Margreet Jenezon van STIL 

Met dank aan Nieuwsuur 22 april en het AD van 23 april. 


