Factsheet Bed-bad-broodregeling
Wat houdt de bed-bad-broodregeling precies in?
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gaat een vergoeding gaan bieden voor de kosten die gemeenten
maken voor de opvang van vreemdelingen die geen recht hebben op rijksopvang. Vanaf 17 december 2014
zijn centrumgemeenten, als gevolg van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (zaaknummer: 14-5507
WMO-VV) verplicht om desgevraagd sobere opvang te bieden. Omdat opvang van onrechtmatig verblijvende
vreemdelingen een taak van het Rijk is, zal de staatssecretaris deze kosten tijdelijk vergoeden.

Hoe lang duurt de regeling?
De regeling is in tijd beperkt, met terugwerkende kracht van 17 december 2014 tot maximaal twee maanden
nadat het Europese Comité van Ministers een standpunt heeft ingenomen over de rapporten van het Europees
Comité van de Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014. De ECSR heeft toen geoordeeld dat Nederland asielzoekers en ongedocumenteerde migranten van basisvoorzieningen zoals voeding, kleding en onderdak moet
voorzien. De Nederlandse regering wacht echter eerst de (politieke) standpuntbepaling van het Europese
Comité van Ministers af (die zal naar verwachting rond half april plaatsvinden). Dat betekent dat de regeling
naar alle waarschijnlijkheid tot eind mei zal gelden.

Wat valt precies onder de regeling?
De regeling is beperkt tot sobere opvang. Het betreft nachtopvang, ontbijt en een avondmaaltijd. Verdere
zaken zoals dagopvang vallen hier niet onder. Ook medische kosten zullen geen onderdeel vormen van de te
bepalen vergoeding. Voor medische kosten kan voor deze doelgroep op basis van al bestaande regelingen een
beroep worden gedaan op de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen van het Zorginstituut
Nederland.

Hoe hoog is de vergoeding?
De hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De staatssecretaris is van plan om voor alle centrumgemeenten
eenzelfde tarief per nacht vast te stellen waarin rekening gehouden wordt met kosten van huisvesting, maaltijden (ontbijt en avondeten) en sanitaire voorzieningen (douche). Dit tarief zal worden gebaseerd op verge-
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lijkbare opvangvormen en normen voor maaltijdkosten. Het definitieve tarief wordt echter pas bepaald nádat
het Comité van Ministers zich heeft uitgesproken en de einddatum van de voorziening bekend is.

Wij raden de centrumgemeenten nu aan om geen structurele voorzieningen aan te gaan. Er dient rekening mee
gehouden te worden dat de vergoeding mogelijk niet kostendekkend zal zijn voor de kosten die gemeenten
hebben gemaakt. Dit hangt onder andere af van de kostenefficiency die elke gemeente bij de inrichting van de
voorziening heeft kunnen realiseren.

Wanneer kunnen centrumgemeenten de vergoeding ontvangen en wat zijn de voorwaarden?
De vergoeding wordt achteraf uitgekeerd. De vergoeding wordt gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik van de
voorziening. Dit betekent dat de centrumgemeenten moeten kunnen aantonen hoeveel vreemdelingen hoeveel
nachten gebruik hebben gemaakt van de voorziening.

Wie vallen er onder de regeling?
De financiële tegemoetkoming geldt voor opvang aan derdelanders (dat wil zeggen: niet-Nederlanders en nietEU-burgers) die bekend zijn in de vreemdelingenketen en aan wie in dat verband een zogeheten v-nummer is
toegekend. Ook moet de vreemdeling geen aanspraak kunnen maken op rijksopvang. Gezinnen met minderjarige
kinderen vallen onder de rijksopvang en zijn dus uitgesloten van de bed-bad-brood-regeling.

Welke gemeenten moeten opvang bieden?
De uitspraak van de CRvB heeft betrekking op de centrumgemeenten. Andere gemeenten kunnen desgevraagd
hiernaar verwijzen. Wij raden de centrumgemeenten aan hierover met de gemeenten in de regio te overleggen
en nieuwe afspraken te maken.

Welke ondersteuning is er nog meer beschikbaar?
Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) wil een aantal faciliteiten
beschikbaar stellen aan centrumgemeenten zoals de mogelijkheid van een centraal loket en bundeling van de
aanvragen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@logogemeenten.nl, tel.nr. 050-3118485.

Wat is de rol van de DT&V?
In overleg met de IND kan worden vastgesteld of de vreemdeling die zich meldt bij de voorziening tot de doelgroep behoort. De IND deelt de gegevens met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), omdat voor niet rechtmatig verblijvenden de terugkeerplicht onveranderd van kracht blijft.
De VNG staat op het standpunt dat gemeenten en de Rijksoverheid beiden vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hieraan invulling geven en dat dit wederzijds wordt gerespecteerd. In de gemeenten waar een Lokaal Terugkeer Overleg (LTO) is, kunnen in goed overleg dossiers zoals gebruikelijk op de agenda geplaatst worden.
Waar zo’n overleg (nog) niet is, kunnen gemeenten desgewenst op een andere manier contact zoeken met de
DT&V. Als de DT&V vanuit haar taakstelling terugkeerondersteuning aan een vreemdeling in een gemeentelijke
bed-bad-broodvoorziening wil bieden, zal de gemeente gehoor geven aan het verzoek om de vreemdeling in
kennis te (laten) stellen van de DT&V-oproep.

Hoe moet de registratie plaatsvinden?
Omdat de regeling is ingegaan met terugwerkende kracht (vanaf 17 december 2014) kunnen de centrumgemeenten een verzamelformulier met de namen en v-nummers van de betrokken personen naar de IND sturen:
ketenservice@ind.minvenj.nl. De IND streeft ernaar binnen twee weken na ontvangst van de lijsten de centrumgemeenten te informeren over het recht op vergoeding. Voor nieuwe gebruikers van de regeling kan vervolgens op
dagbasis een lijst worden gestuurd naar de IND. De IND streeft ernaar binnen 24 uur hierover uitsluitsel te geven.

Wat moeten gemeenten nog meer doen om voor de vergoeding in aanmerking te komen?
Om voor vergoeding in aanmerking te komen zal de VNG aan de staatssecretaris uiterlijk binnen 6 weken na
afloop van de termijn een lijst per centrumgemeente verstrekken met het aantal vreemdelingen dat onderdak is
verstrekt en het aantal overnachtingen per vreemdeling in de betreffende periode (17 december 2014 tot maximaal twee maanden nadat het Comité van Ministers een standpunt heeft ingenomen over de rapporten van het
ECSR van 1 juli 2014). De gemeenten moeten hiervoor een overzichtslijst met alle door de IND vastgestelde perVereniging van Nederlandse Gemeenten

sonen die onder de regeling vallen, sturen naar de VNG. Op basis daarvan zal de vergoeding worden vastgesteld.
Naar verwachting zal de decentralisatie-uitkering nog dit kalenderjaar beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie?
• Op de hoogte blijven? Houd onze site in de gaten voor alle relevante ontwikkelingen:
http://www.vng.nl/bedbadbrood.
• Vragen? Meld u aan voor het VNG-forum Sociaal domein en stuur ons uw vraag.
Klik hier om u aan te melden voor het forum.
•

Brief van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan voorzitter Tweede Kamer (Den Haag, 20 januari 2015,
nr. 19 637)
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