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Samenvatting 

Voor de bed-bad-broodvoorziening die gemeenten bieden, stelt staatssecretaris Dijkhoff 

(Veiligheid en Justitie) 10,3 miljoen euro beschikbaar. Dit is de uitkomst van een bestuurlijk 

overleg tussen de staatssecretaris en de VNG. De financiële tegemoetkoming wordt uitgekeerd 

aan gemeenten volgens een verdeelsleutel die is gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die 

gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Voor de bed-bad-broodvoorziening die gemeenten bieden, stelt staatssecretaris Klaas Dijkhoff 

(Veiligheid en Justitie) 10,3 miljoen euro beschikbaar. Dit is de uitkomst van een bestuurlijk 

overleg tussen de staatssecretaris en de VNG. De financiële tegemoetkoming wordt uitgekeerd 

aan gemeenten volgens een verdeelsleutel die is gebaseerd op de bed-bad-brood-aantallen die 

gemeenten onlangs bij de VNG hebben aangeleverd. 

Uitbetaling in septembercirculaire 

In onze brief van 15 juni 2015 hebben wij u geïnformeerd over de uitbetaling van de 

tegemoetkoming in twee circulaires. Voor de periode 17 december 2014 tot 15 juni 2015 zou de 

tegemoetkoming in de septembercirculaire 2015 worden uitbetaald. Voor de periode vanaf 16 juni 

zou het afhankelijk van het tijdstip in de decembercirculaire 2015 of meicirculaire 2016 worden 

uitbetaald. In het bestuurlijk overleg tussen VNG en de staatssecretaris is nu besloten om in 

plaats daarvan het totale bedrag in de septembercirculaire 2015 beschikbaar te stellen aan de 

centrumgemeenten. Dit betekent dat voor de periode na 16 juni 2015 de tegemoetkoming vooraf 

wordt uitgekeerd, ongeacht de duur of het gebruik van de regeling. 

Registratie en afhandeling 

Voor deze periode hoeven gemeenten dus geen lijsten meer aan te leveren bij de VNG. Dat 

betekent een administratieve lastenverlichting. Om vast te stellen of de vreemdeling tot de 

doelgroep behoort, is het van belang dat bij de aanmelding van de vreemdeling het  v-nummer  

wordt geregistreerd en naar de IND wordt gestuurd (ketenservice@ind.minvenj.nl).  

Verdeling bedrag 

Voor de periode 17 december 2014 tot 15 juni 2015 hebben gemeenten het aantal personen en 

het aantal nachten aangeleverd. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd volgens een verdeelsleutel 



gebaseerd op deze cijfers en bestemd voor deze gemeenten. Gemeenten die in de periode tot 15 

juni geen gebruik hebben gemaakt van de regeling, kunnen geen aanspraak meer maken op de 

tegemoetkoming.  

Periode van financiële tegemoetkoming 

In onze brief van 15 juni hebben wij u ook geïnformeerd over de verlenging van de looptijd van de 

regeling. De financiële tegemoetkoming had oorspronkelijk betrekking op de periode van 17 

december 2014 tot en met 15 juni 2015.  

In het bestuurlijk overleg van 9 juni heeft de staatssecretaris toegezegd dat, in lijn met de 

Kamerbrief van 22 april 2015, de financiële tegemoetkoming wordt voortgezet tot aan het moment 

dat de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep een uitspraak doet over de vraag of de 

Staat op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen gehouden is niet rechtmatig 

verblijvende vreemdelingen onvoorwaardelijk opvang te bieden. Op dit moment is niet bekend op 

welke datum deze uitspraak volgt. Als er geen uitspraak wordt gedaan door de Raad van State of 

de Centrale Raad van Beroep voorafgaande aan de (in de Kamerbrief van 22 april omschreven) 

voorgenomen aanvulling van het vigerende bestuursakkoord dan eindigt de financiële 

tegemoetkoming per datum van ondertekening van deze aanvulling. Het streven is om uiterlijk 1 

november 2015 de aanvulling te tekenen. Valt de aanvulling op het bestuursakkoord na de door 

de staatssecretaris in de Kamerbrief van 22 april gestelde deadline, dan zal de VNG aandringen 

op spoedig nieuw overleg over de looptijd. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens

Voorzitter Directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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