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VOORWOORD
In april 2019 is de pilot-LVV van start gegaan in vijf gemeenten, waaronder de gemeente Groningen. Dit
onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de duur van het
begeleiden van vreemdelingen zonder recht op verblijf of recht op rijksopvang naar een bestendige
oplossing, te weten terugkeer naar het land van herkomst, legalisering van verblijf of doormigratie naar
een ander veilig land. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het bestuurskundig onderzoeksproject,
het afstudeerproject voor de bachelor Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Onze dank gaat uit naar Viola Bex-Reimert, onze stagebegeleider vanuit
de Universiteit en Roelien Haasken en Geert de Jong, onze begeleiders vanuit de gemeente Groningen.
Daarnaast willen wij alle respondenten van de verschillende betrokken partijen bedanken voor hun
inzichten in de materie en hun behulpzaamheid.
Merel Adema, Joël Amakodo, Maarten Bouwmeester
Groningen, 9 augustus 2020
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SAMENVATTING
In oktober 2017 was het kabinet er uit en is de basis gelegd voor de ‘pilot Landelijke Vreemdelingen
Voorzieningen’ (LVV). Het doel van de pilot is het vestigen van een intensief samenwerkend landelijk
netwerk, dat erop is gericht om ‘bestendige oplossingen te vinden voor migranten zonder recht op verblijf
of rijksopvang’. Als bestendige oplossing wordt aangemerkt: legalisering van verblijf, terugkeer naar het
land van herkomst of doormigratie naar een ander veilig land.
De LVV-pilot is in maart 2019 uitgerold in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en
Groningen. Een van de ontwikkelvragen in het kader van de Groningse LVV-pilot is de volgende: “Wat is
een realistische tijdsduur voor het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige oplossing?”.
“De LVV is geen eindstation, het is een tijdelijke faciliteit, zij het dat het niet altijd duidelijk is hoe tijdelijk.”
-- vertegenwoordiger van stichting INLIA.
De tijdsduur blijkt onderhevig aan een groot aantal, per individu verschillende factoren. Bovendien kan
niet zomaar objectief worden bepaald wat een ‘realistische tijdsduur’ is. In samenspraak met de gemeente
Groningen is daarom besloten dit onderzoek in te zetten als eerste stap naar beantwoording van de vraag
wat een realistische tijdsduur is voor het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige oplossing.
Daarom is dit onderzoek gericht op het in kaart brengen van de factoren die van invloed (kunnen) zijn op
de tijdsduur van het doorlopen van de begeleidingstrajecten in de Groningse pilot-LVV.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag (‘Welke factoren zijn van invloed op de duur
van het begeleiden van vreemdelingen zonder recht op verblijf of recht op rijksopvang naar een
bestendige oplossing in de Groningse LVV-pilot?’) is gebruik gemaakt van documentstudie,
literatuurstudie en zijn er kwalitatieve interviews gehouden.
De tijdsduur van de begeleiding naar bestendige oplossingen blijkt afhankelijk te zijn van een combinatie
van verschillende factoren die per individueel geval kunnen verschillen. De medische en psychische
gesteldheid van de vreemdeling alsook de toekomstperspectieven in Nederland en het land van herkomst
spelen een belangrijke rol. Naast deze factoren zijn de duur en legitimiteit van de procedure in Nederland
van belang. Verder is een belangrijke rol weggelegd voor hoe goed de bij de LVV betrokken organisaties
samenwerken. Het is voor het bereiken van een kortere tijdsduur bevorderlijk wanneer de betrokken
partijen zich bewust zijn van de verschillen in visies en deze verschillen van elkaar accepteren. Een goede
samenwerking is van belang om overeenstemming te bereiken over de keuze voor een bepaald
begeleidingstraject, onderling informatie delen en de communicatie naar de vreemdeling toe.
Volgens de samenwerkingspartners staat de LVV-pilot voor het zoeken naar ruimte om tot een duurzame
oplossing te komen voor vreemdelingen zonder recht op opvang en verblijf, hetgeen wordt bereikt door
middel van nauwe samenwerking tussen de gemeente, vluchtelingenorganisaties en rijkspartners, waarbij
aan alle bij de LVV betrokken partijen helderheid wordt geboden over (on)mogelijkheden voor de
vreemdeling. Het doel is het bereiken van duurzame oplossingen voor de doelgroep. Door het zoeken
naar duurzame oplossingen voor de doelgroep voorkom je dakloosheid en openbare orde problemen. Op
deze manier houd je mensen van de straat.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1. AANLEIDING
Lange tijd kon bestuurlijk Nederland het niet eens worden over de opvang van vreemdelingen zonder
recht op verblijf of rijksopvang. Sinds de baanbrekende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB)
op 17 december 20141 zijn de Nederlandse gemeenten verplicht gesteld om basisopvang te bieden aan
vreemdelingen zonder verblijfsrecht, wanneer anders een situatie zou ontstaan die in strijd is met art 3
EVRM. Dit was het gevolg van een al jaren durend juridisch vraagstuk over de opvang van vreemdelingen
zonder verblijfsrecht. De staatssecretaris sloot vervolgens een financieringsakkoord met de Nederlandse
centrumgemeenten die zogeheten ‘bed-bad-broodvoorzieningen’ organiseerden, maar de kwestie bleef
politiek gevoelig. In de kabinetsformatie van kabinet Rutte-III in maart 2017 - bestaande uit CDA, D66,
VVD en Christenunie - waren CDA en VVD tegenstanders van het bieden van opvang aan nietverblijfsgerechtigden omdat dit de vreemdeling ten onrechte hoop zou geven op rechtmatig verblijf. D66
en Christenunie maakten zich sterk voor opvang - net als een aantal grote gemeenten - omdat ze wensten
te voorkomen dat de doelgroep op straat belandde.2
In oktober 2017 was het kabinet er eindelijk uit: in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III is de basis
gelegd voor de ‘pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen’ (LVV). In november 2018 zijn hierover
samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie (inmiddels Justitie en
Veiligheid) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het resultaat hiervan is een intensief
samenwerkingsverband tussen het Rijk en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en
Groningen. Het doel van de pilot is het vestigen van een ‘intensief samenwerkend’ landelijk netwerk, dat
erop is gericht om ‘bestendige oplossingen te vinden voor migranten zonder recht op verblijf of
rijksopvang’. Onderdeel van de afspraken is dat de verschillende bed-bad-broodvoorzieningen vanaf de
start van de pilot in 2019 steeds meer worden afgebouwd naarmate de LVV-capaciteit toeneemt.3 Op 1
april 2019 ging de LVV-pilot officieel van start in de vijf gemeenten.
Zo ook in Groningen, nadat de ketenpartners van het project (de gemeente Groningen, de Dienst
Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en de Afdeling
Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)) op 28 maart 2019 het convenant hadden
ondertekend.4 In dit convenant werden de doelen en de taakverdeling binnen de Groningse pilot expliciet
vastgelegd. De ketenpartners slaan de handen ineen om de doelgroep - vreemdelingen zonder
verblijfsrecht of recht op opvang door het rijk - te begeleiden naar bestendige oplossingen, te weten
terugkeer, legalisering van verblijf of doormigratie naar een ander veilig land. Een centrale rol in deze
samenwerking komt toe aan het tweewekelijks lokaal samenwerkingsoverleg (LSO) met de ketenpartners,

1

CRvB 17 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4179.
Boersema, Trouw 22 november 2018.
3
VNG & Ministerie van JenV, p. 2.
4
Convenant Pilot-LVV gemeente Groningen 2019.
2
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Stichting INLIA en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland (VWNN)5, waarin informatie wordt uitgewisseld,
nieuwe aanmeldingen op casusniveau worden besproken en waarin in samenspraak besloten wordt voor
welke bestendige oplossing gekozen wordt.
Daarnaast is in het convenant neergelegd over welke ‘ontwikkelvragen’ (specifieke vraagstukken in het
kader van de landelijke LVV-pilot) de gemeente Groningen zich zal gaan ontfermen.6 Iedere pilotgemeente ontfermt zich over andere vragen. Voor de gemeente Groningen gaat het om de volgende
vragen: ‘wat is een realistische tijdsduur voor het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige
oplossing?’, ‘welke instrumenten kunnen we in het kader van de pilot inzetten om besluitvorming en
procedures in de vreemdelingenketen met betrekking tot LVV-bewoners te versnellen?’ en ‘welke
instrumenten kunnen we in het kader van de pilot inzetten om zaken waarbij terugkeer niet is gelukt
vanwege twijfel omtrent de identiteit of nationaliteit op te lossen?’. De antwoorden op deze vragen
moeten gaan dienen als bouwstenen voor de verdere ontwikkeling van het LVV-project. In november 2019
heeft de gemeente Groningen een opdracht uitgezet voor dit onderzoek, gericht op beantwoording van
eerste vraag uit het convenant: “Wat is een realistische tijdsduur voor het begeleiden van de doelgroep
naar een bestendige oplossing?”. Als bestendige oplossing wordt aangemerkt terugkeer naar het land van
herkomst, doormigratie naar een ander veilig land of legalisering van verblijf. Al snel bleek dat één
onderzoek geen antwoord kan geven op deze vraag: de tijdsduur is onderhevig aan een groot aantal
factoren die allemaal met elkaar samenhangen Welke factoren een rol spelen kan bovendien per
vreemdeling verschillen. En misschien nog belangrijker: bepalen welke tijdsduur ‘realistisch’ is, is
afhankelijk van subjectieve oordelen. Wat als realistisch wordt gezien is immers afhankelijk van de
waardering van de verschillende factoren die een rol spelen. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan
het in kaart brengen van deze factoren. In samenspraak met de gemeente Groningen is besloten dat dit
onderzoek dient als eerste stap (in plaats van de definitieve stap) naar beantwoording van de vraag wat
een realistische tijdsduur is voor het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige oplossing. Dit
onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de duur van het
begeleiden van de vreemdeling naar een bestendige oplossing.

1.2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN
Dit onderzoek brengt de factoren die van invloed zijn op de uiteindelijk te formuleren realistische tijdsduur
voor het begeleiden van vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of opvang naar een bestendige
oplossing in kaart. Als bestendige oplossing wordt gezien: terugkeer naar het land van herkomst,
legalisering van verblijf of doormigratie naar een ander veilig land. De onderzoeksvraag luidt als volgt:
Welke factoren zijn van invloed op de duur van het begeleiden van vreemdelingen zonder recht op
verblijf of recht op rijksopvang naar een bestendige oplossing in de Groningse LVV-pilot?
Deze onderzoeksvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:
1. Hoe is het landelijke LVV-project en de Groningse LVV-pilot opgezet?
5

Stichting INLIA neemt deel aan het overleg als uitvoeringsorganisatie. VWNN en Stichting INLIA zijn beide
organisaties die in direct contact met de vreemdeling staan.
6
Convenant Pilot-LVV Groningen 2019, par. 6.2.
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2. Welke factoren die mogelijk van invloed zijn op de duur van de begeleidingstrajecten in
de Groningse LVV kunnen afgeleid worden uit de wetenschappelijke literatuur?
3. Welke factoren zijn volgens de samenwerkingspartners van invloed op de tijdsduur van
de begeleidingstrajecten in de Groningse LVV?
4. Hoe ervaren de samenwerkingspartners de samenwerking binnen de Groningse LVV?
Discussie-hoofdstuk
Oorspronkelijk was het doel aan de hand van dit onderzoek te bepalen wat een realistische tijdsduur is
voor het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige oplossing. Al snel bleek dit voor één onderzoek
te complex. Tijdens de interviews is aan de respondenten de vraag voorgelegd hoe zij tegen een
maximum-tijdsduur aankijken en wat volgens hen een realistische tijdsduur is. In het discussie-hoofdstuk
wordt hieraan aandacht besteed.

1.3 LEESWIJZER
In het volgende hoofdstuk zal eerst uiteen worden gezet wat voor type onderzoek gedaan is. Daarna wordt
per deelvraag beargumenteerd welke onderzoeksmethode is gebruikt. In hoofdstuk 3 begint de
beantwoording van de eerste deelvraag ‘Hoe is het landelijke LVV-project en de Groningse LVV-pilot
opgezet?’. Daarvoor wordt eerst de juridische voorgeschiedenis van de LVV beschreven. In hoofdstuk 3
wordt een beeld geschetst over wat voorafging aan de LVV. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens specifiek de
Groningse LVV omschreven. Hoofdstuk 3 en 4 vormen samen een antwoord op de eerste deelvraag. In
hoofdstuk 5 wordt de tweede deelvraag beantwoord en wordt een overzicht gegeven van de relevante
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot vreemdelingen zonder verblijfsrecht. De vraag luidt:
‘Welke factoren die mogelijk van invloed zijn op de duur van de begeleidingstrajecten in de Groningse LVV
kunnen afgeleid worden uit de wetenschappelijke literatuur?’. Na het beantwoorden van deze deelvraag
wordt in hoofdstuk 6 de derde deelvraag beantwoord: ‘Welke factoren zijn volgens de
samenwerkingspartners van invloed op de tijdsduur van de begeleidingstrajecten in de Groningse LVV?’.
De vierde deelvraag, ‘Hoe ervaren de samenwerkingspartners de samenwerking binnen de Groningse
LVV?’, komt aan de orde in hoofdstuk 7. Na het beantwoorden van de deelvragen, wordt in hoofdstuk 8
een conclusie gegeven en wordt een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag. In hoofdstuk 9 wordt
afgesloten met een discussiehoofdstuk, bestaande uit een reflectie op de vraag waar dit onderzoek
oorspronkelijk mee van start ging: ‘Wat is een realistische tijdsduur voor het begeleiden van de doelgroep
naar een bestendige oplossing?’.
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HOOFDSTUK 2. METHODE
2.1 TYPE ONDERZOEK
Dit hoofdstuk beschrijft de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn om een antwoord te geven op de
deelvragen en daarmee uiteindelijk antwoord op de hoofdvraag. Dit onderzoek wil voorzien in een
informatiebehoefte: het onderzoek is erop gericht de factoren die van invloed (kunnen) zijn op de
tijdsduur van het doorlopen van de begeleidingstrajecten in de Groningse LVV in kaart te brengen. Met
het landelijke LVV-project zijn het Rijk en vijf gemeenten een nieuwe weg ingeslagen, waarbij met name
op het gebied van de samenwerking een nieuwe werkwijze is ontstaan. Dit onderzoek laat zich
kwalificeren als een verkennend (exploratief) onderzoek, omdat het gericht is op het in kaart brengen van
factoren die van invloed zijn op de tijdsduur voor het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige
oplossing.7 Het onderzoek dient als bouwsteen voor het benaderen van de ‘realistische tijdsduur’ voor de
begeleidingstrajecten in de Groningse LVV. Dit onderzoek vormt een van de eerste stappen in de
vergroting van de kennis over de Groningse LVV-pilot: een vooralsnog nauwelijks in kaart gebrachte
omgeving.

2.2 METHODEBESCHRIJVING EN -VERANTWOORDING PER DEELVRAAG
In dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksmethoden aangewend om het antwoord op de hoofdvraag
te benaderen: documentstudie, literatuurstudie en kwalitatieve interviews. Omdat de deelvragen qua
invalshoek verschillen, is per deelvraag een andere onderzoeksmethode gekozen. Deze worden per
deelvraag uiteengezet.
1. Hoe is het landelijke LVV-project en de Groningse LVV-pilot opgezet?
Het LVV-project heeft een nieuwe vorm van samenwerking tussen het Rijk, gemeenten en
uitvoeringsorganisaties geïntroduceerd. Aan de hand van beleidsdocumenten wordt uiteengezet waar de
basis is gelegd voor de landelijke LVV-pilot. Omdat samenwerking een grote factor is binnen de LVV-pilot,
is het belangrijk om te duiden hoe deze samenwerking wordt georganiseerd in de Groningse pilot. Om te
onderzoeken hoe de samenwerking er in de Groningse LVV uit ziet zal als eerste de taakverdeling tussen
de samenwerkingspartners in de Groningse LVV-pilot in kaart worden gebracht, door aan de hand van een
studie van beleidsdocumenten te achterhalen hoe de taakverdeling formeel is vormgegeven. Daarna
wordt - tevens aan de hand van de beschikbare beleidsdocumenten - bestudeerd hoe de
begeleidingstrajecten zijn vormgegeven, resulterend in een beschrijving van de wijze waarop de LVVdoelgroep wordt begeleid naar bestendige oplossingen.

7

Babbie 2015, p. 90.
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2. Welke factoren die mogelijk van invloed zijn op de duur van de begeleidingstrajecten in de Groningse
LVV kunnen afgeleid worden uit de wetenschappelijke literatuur?
Door middel van een literatuurstudie wordt gezocht naar relevante wetenschappelijke inzichten die naar
verwachting een belangrijke rol spelen in de LVV-pilot. Naar verwachting, want zoals vermeld is de LVVpilot een nieuwe omgeving waarbinnen logischerwijs nog weinig bekend is over de beïnvloedende
factoren. Daarom wordt gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur over aan de LVV verwante
situaties en omgevingen.8 Beantwoording van deze deelvraag resulteert in een samenvatting van de
meest relevante wetenschappelijke inzichten, waarmee de complexe wisselwerking tussen de
verschillende factoren in kaart wordt gebracht als voorbereiding op de volgende deelvraag.
3. Welke factoren zijn volgens de samenwerkingspartners van invloed op de tijdsduur van de
begeleidingstrajecten in de Groningse LVV?
Deze deelvraag bouwt voort op het algemene beeld dat ontstaat uit de voorafgaande
literatuurverkenning. Bij voorbaat was duidelijk dat het beantwoorden van deze deelvraag een complexe
onderneming is, gezien het grote aantal factoren dat speelt en het feit dat elke vreemdeling zich in een
unieke situatie bevindt. Daarom is gekozen voor het afnemen van interviews met vertegenwoordigers van
de samenwerkingspartners in de Groningse LVV-pilot. Deze vertegenwoordigers zijn deskundigen in de
Groningse LVV daarom zullen de interviewresultaten een betrouwbaar beeld opleveren van de factoren.
De interviews zijn afgenomen aan de hand van een vooraf opgestelde basislijst van interviewvragen.9 Deze
basisvragen dienden als leidraad. Waar dit van toegevoegde waarde was, zijn aanvullende vragen gesteld
en is om extra toelichting gevraagd. Zo is een volledig beeld van de inzichten per geïnterviewde partij
ontstaan.10 De interviewvragen zijn gebaseerd op de kennis die is opgedaan uit het voorgaande
literatuuronderzoek, maar zijn ook deels toegespitst op de bijzondere samenwerking die karakteriserend
is voor het landelijke LVV-project.11
Interviews op afstand
Vanwege de beperkingen die gepaard gingen met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus was
het onmogelijk om face-to-face interviews af te nemen. Daarom zijn de interviews elk afgenomen via
videogesprekken. Deze interviews zijn opgenomen met toestemming van de geïnterviewden. Na afloop
van het interview is dit omgezet in een audiobestand, waarna het interview is teruggeluisterd en
uitgewerkt. Per vraag is het antwoord van de geïnterviewde uitgewerkt. Vervolgens is de uitwerking
teruggekoppeld voor feedback. Na akkoord is het audiobestand verwijderd. De uitwerking van het
interview is te herleiden tot functie, niet tot naam. De uitwerking is, om privacyredenen, niet als bijlage
opgenomen.

8

Zoals onderzoek naar de Bed-Bad-Broodvoorzieningen en verdere algemene nationale en internationale literatuur
over vertrekplichtige vreemdelingen.
9
Deze vragen zijn toegevoegd aan het onderzoeksrapport in bijlage 1.
10
Babbie 2015, p. 267, 311.
11
In het resultatenhoofdstuk is de interviewmethode nader toegelicht.
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4. Hoe ervaren de samenwerkingspartners de samenwerking binnen de LVV?
De intensieve samenwerking tussen de samenwerkingspartners typeert de LVV-pilot. Om inzicht te krijgen
in de samenwerking binnen de Groningse pilot- LVV en wat hierin knelpunten zijn die kunnen leiden tot
een vertraging, is in de interviews aandacht besteed aan de samenwerking. Voor het beantwoorden van
deze deelvraag is dezelfde onderzoeksmethode gebruikt als bij deelvraag 3.
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HOOFDSTUK 3. VOORGESCHIEDENIS VAN DE LVV-PILOT
3.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de opvang van vreemdelingen zonder recht op verblijf of recht op
rijksopvang juridisch is geregeld in Nederland.
Dit hoofdstuk geeft in samenspel met hoofdstuk 4 antwoord op de eerste deelvraag: ‘Hoe is het landelijke
LVV-project en de Groningse LVV-pilot opgezet?’. Om het ontstaan van de LVV te kunnen begrijpen, moet
eerst inzicht worden verkregen in de praktische en juridische voorgeschiedenis.

3.2 RIJKSOPVANG
Asielzoekers in Nederland krijgen tijdens de asielprocedure opvang en onderdak geboden door het Rijk.
Rijksopvang wordt op grond van artikel 3 lid 1 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
gecoördineerd door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De bevoegdheid tot het verlenen
van een verblijfsvergunning ligt bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (JenV). De IND beslist in
mandaat van de staatssecretaris op de asielaanvragen. Bij een positief besluit op de aanvraag voor een
asielvergunning bepaalde tijd krijgt de asielzoeker een recht op verblijf. Bij een negatief besluit dient de
vreemdeling Nederland binnen achtentwintig dagen te verlaten op grond van artikel 62
Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000). Lukt het niet om binnen achtentwintig dagen te vertrekken dan kan
een vreemdeling worden overgeplaatst naar een vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Voorwaarde is dat er
zich is op terugkeer binnen twaalf weken. Is de vreemdeling na twaalf weken nog niet vertrokken, dan
houden de (rijks)onderdakvoorzieningen op.

3.3 JURIDISCHE VOORGESCHIEDENIS
Na het verstrijken van de termijn van twaalf weken hebben vreemdelingen niet langer recht op de door
het COA gecoördineerde rijksonderdak. Al voor de start van de LVV-pilots werd in bepaalde gemeenten
(waaronder de gemeente Groningen) toch opvang geboden aan vertrekplichtige vreemdelingen in bedbad-broodvoorzieningen. Een aantal uitspraken van rechterlijke instanties en niet juridisch bindende
uitspraken van het Europees Comité Sociale Rechten (hierna: ECSR) ging hieraan vooraf. Hieronder wordt
ingegaan op een aantal belangrijkste uitspraken in de aanloop naar de bed-bad-broodvoorzieningen die
de juridische achtergrond van deze vorm van opvang aantonen.
ECSR 2009: Defence for Children International t. Nederland12
In 2009 deed het ECSR een belangrijke uitspraak over het koppelingsbeginsel, neergelegd in artikel 10
Vw2000.13 Op grond van dit artikel hebben vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf geen recht op
opvang. Defence for Children International (DCI) - een organisatie die wereldwijd opkomt voor de rechten
van kinderen stelde dat door toepassing van het koppelingsbeginsel, dus door het weigeren van

12

Defence for Children International (DCI) t. The Netherlands, Complaint No. 47/2008.
Lid 1 van dit artikel luidt: ‘De vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft, kan geen aanspraak maken op
toekenning van verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen bij wege van een beschikking van een bestuursorgaan.
De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de bij de wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen
ontheffingen of vergunningen.’
13
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verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen, de Nederlandse Staat in strijd handelde met het recht op
huisvesting op grond van artikel 31 en het recht met betrekking tot bescherming en speciale hulp (sociaal
en economische hulp) voor kinderen op grond artikel 17 van het Europees Sociaal Handvest.14 Het
toepassen van het koppelingsbeginsel zou het risico met zich meebrengen dat onrechtmatig in Nederland
verblijvende kinderen op straat zouden belanden. De Nederlandse staat verzocht tot ongegrondverklaring
van de klacht, aangezien de betreffende kinderen buiten de personele reikwijdte van het Handvest
zouden vallen omdat zij illegaal in Nederland verblijven.
Het ECSR oordeelde uiteindelijk dat uitzetting uit de opvang verboden moest worden, omdat de
Nederlandse staat geen alternatieve huisvesting bood. Uitzetting zou met name kinderen in een situatie
van extreme hulpeloosheid brengen en dit zou in strijd zijn met de menselijke waardigheid. Nederland
heeft op grond van artikel 31 lid 2 van het Europees Sociaal Handvest de verplichting om onrechtmatig in
Nederland verblijvende kinderen voldoende bescherming te bieden. Als deze bescherming niet geboden
wordt is sprake van een schending van artikel 17 lid 1 en artikel 21 lid 2 van het Europees Sociaal
Handvest.15
Hoge Raad 2012: Arrest Ferreira16
Eiseres voerde aan dat de Nederlandse staat onrechtmatig heeft gehandeld door de opvang in de
vrijheidsbeperkende locatie te beëindigen, nu zij op straat zal komen te staan met haar kinderen omdat
er geen alternatief voor de opvang bestaat. Zij beriep zich daartoe op artikel 17 en artikel 31 van het
Europees Sociaal Handvest17, waardoor de Hoge Raad een gelijksoortige vraag moest beantwoorden als
het ECSR in de uitspraak Defence for Children International t. De Nederlandse Staat. De Hoge Raad
oordeelde dat er een verplichting rust op de Nederlandse Staat om te waken voor de rechten en belangen
van minderjarigen die zich op Nederlands grondgebied bevinden, ook waar het gaat om minderjarige
vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel, mede omdat zij niet verantwoordelijk kunnen worden
gehouden voor gedragingen van hun familieleden. De uitkomst van dit arrest is dat de Nederlandse Staat
verplicht is om gezinnen met minderjarige kinderen die Nederland moeten verlaten onderdak en
huisvesting te bieden.
ECSR 2013: Conference of European Churches t. Nederland18
Op 17 januari 2013 diende de Protestantse Kerk Nederland via de Conference of European Churches (CEC)
een klacht in bij het ECSR tegen de Nederlandse Staat. Het CEC stelde dat Nederland nog steeds in strijd
handelde met artikel 31 lid 2 jo. artikel 13 lid 4 van het Europese Sociaal Handvest, nu opvang aan
onrechtmatig verblijvende vreemdelingen alleen wordt geboden aan gezinnen met jonge kinderen.
Volgens het CEC handelde Nederland door de uitsluiting van meerderjarige vreemdelingen van
basisvoorzieningen zoals voeding, kleding en onderdak nog steeds in strijd met het Europees Sociaal
Handvest. De Nederlandse Staat voerde hiertegen aan dat het bieden van opvang het Nederlandse
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Defence for Children International (DCI) v. The Netherlands, r.o. 39.
Defence for Children International (DCI) v. The Netherlands, r.o. 64, 65.
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ECLI:NL:HR:2012:BW5328.
17
ECLI:NL:HR:2012:BW5328, r.o. 3.2.1.
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Conference of European Churches (CEC) t. the Netherlands, Complaint No. 90/2013.
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terugkeerbeleid zal ondermijnen en de bereidheid van de vreemdeling om terug te keren naar het land
van herkomst zal doen afnemen.19 Met een verwijzing naar eerdere uitspraken kwam het ECSR tot het
oordeel dat de Nederlandse Staat artikel 31 lid 2 en artikel 13 lid 4 van het Europees Sociaal Handvest
schendt omdat niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen werden uitgesloten van de
minimale vereisten om te kunnen overleven (toegang tot voedsel, water, kleding en een veilige
slaapplaats). Het ECSR stelde dat maatregelen die het recht op deze basisvoorzieningen beperken
disproportioneel zijn.20
CRvB 2014: Opvang in Amsterdam21
In 2014 deed de CRvB een doorslaggevende uitspraak. Een aantal vreemdelingen zonder rechtmatig
verblijf in Amsterdam verzocht de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen
inhoudende dat zij in aanmerking zouden komen voor een basisopvangvoorziening op grond van de Wet
maatschappelijke opvang (hierna: Wmo), met een verwijzing naar de uitspraak van ECSR in de zaak CEC v.
The Netherlands.22 Dit verzoek werd afgewezen omdat eisers onrechtmatig in Nederland verbleven.
Op grond van het oordeel van het ECSR heeft de voorzieningenrechter besloten dat de gemeente
Amsterdam nachtopvang, sanitaire voorzieningen, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden aan
onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. De voorzieningenrechter van de CRvB heeft dit
besloten, omdat niet uitgesloten kon worden dat de beslissingen van het ECSR van 1 juli 2014 van invloed
zou kunnen zijn op de inhoud van het Nederlandse opvangrecht. De uitspraak heeft tot gevolg dat de
Nederlandse centrumgemeenten verplicht zijn om basisopvang te bieden aan vreemdelingen zonder
recht op verblijf en/of opvang.

3.3.1 BASISOPVANG: BED-BAD-BROODVOORZIENING
De vier uitspraken tonen aan hoe de opvang van vertrekplichtige vreemdelingen zich juridisch ontwikkeld
heeft. Artikel 13 lid 4 en artikel 21 lid 2 van het Europees Sociaal Handvest vormen daarbij de rode draad.
In de loop der jaren zijn deze bepalingen steeds concreter uitgelegd door de rechterlijke instanties. Eerst
werd het uitsluiten van gezinnen met minderjarige kinderen van opvang als onrechtmatig bestempeld.
Later, in 2013, volgde een meer algemene uitspraak van het ECSR waarin werd gesteld dat iedere
vreemdeling, ook de vreemdeling met onrechtmatig verblijf, recht heeft op minimale basisvoorzieningen.
Dit werd geconcretiseerd in de uitspraak van de CRvB op 17 december 2014, waarin de Nederlandse
gemeenten verplicht werden gesteld om basisopvang te bieden aan vreemdelingen zonder recht op
verblijf en/of opvang.
In de jaren daarna bestonden bed-bad-broodvoorzieningen in verschillende Nederlandse gemeenten.
Daar wordt basisopvang geboden aan vreemdelingen die geen recht meer hebben op rijksopvang.
Echter, daarmee werd nog geen stabiele praktijk gevestigd: de verplichting tot het bieden van opvang aan
vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of opvang zorgde voor gespannen verhoudingen tussen het
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Rijk en gemeenten. Een belangrijk verschil in opvatting tussen Rijk en gemeenten betrof het antwoord op
de vraag of het bieden van gemeentelijke basisopvang de effectiviteit van het terugkeerbeleid in de weg
staat dan wel bevordert. De gemeenten voelden zich verplicht om een taak uit te voeren die volgens de
gemeenten voor rekening komt van het Rijk. Het Rijk was in de veronderstelling dat de gemeentelijke
basisopvang de effectiviteit van het terugkeerbeleid in de weg staat.23 Het vereiste dat iemand moet
meewerken aan vertrek om recht te hebben op opvang stuitte op veel kritiek. Daarom geldt nu dat een
vreemdeling die wordt opgevangen, mee moet werken aan een toekomstperspectief.
Zoals is beschreven bestond een aantal problemen met betrekking tot de bed-bad-broodregeling. Een
belangrijk probleem was dat het Rijk en de gemeenten die opvang boden het fundamenteel oneens waren
over het belang van de opvang van vertrekplichtige vreemdelingen. Voor de gemeenten was de opvang
van deze vreemdelingen - behalve verplicht vanuit de internationale rechtsorde - wenselijk in het belang
van de openbare orde en humanitaire overwegingen. Het Rijk bleef de opvang van vreemdelingen zonder
rechtmatig verblijf echter zien als contraproductief in een effectief terugkeerbeleid,24 waarmee werd
vastgehouden aan de eerder geuite overtuiging dat het bieden van opvang de bereidheid van
vreemdelingen om terug te keren naar hun land van herkomst zal doen afnemen.

3.3.2 PILOT LANDELIJKE VREEMDELINGENVOORZIENINGEN
In het Regeerakkoord van 2017 werd de basis gelegd voor de pilot LVV die deze impasse moest
doorbreken. Het doel van de pilot is om ‘bestendige oplossingen te vinden voor migranten zonder recht
op verblijf of rijksopvang’. Als bestendige oplossing wordt gezien: terugkeer naar het land van herkomst,
doormigratie naar een ander veilig land en legalisering van verblijf.
Dat is te bereiken met een nieuw intensief samenwerkend landelijk netwerk dat de uiteenlopende bedbad-broodvoorzieningen op den duur dient te vervangen.25 Op 1 april 2019 is de LVV-pilot van start gegaan
in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. De pilot heeft op een aantal punten voor
grote veranderingen gezorgd. Zo wordt de opvang van vertrekplichtige vreemdelingen nu niet langer
gezien als verantwoordelijkheid van individuele gemeenten: de pilot wordt gevoerd onder gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het Rijk en de gemeenten. Daarbij wordt voortgebouwd op de kennis en het
beleid dat al voor de pilot bestond op lokaal niveau in het kader van de bed-bad-broodvoorzieningen.26
Centraal in de LVV-pilot staat de samenwerking tussen het Rijk en de gemeenten en deze samenwerking
moet leiden tot bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of rijksopvang.
Daarnaast is de LVV-pilot er op gericht de samenwerking tussen alle betrokken partijen in de
vreemdelingenketen te verbeteren en om het inzicht in wat nodig is in de begeleiding van de doelgroep
naar bestendige oplossingen te vergroten. Om de kennis over de werking van de LVV-pilot te verbeteren
heeft elke pilotgemeente een aantal ‘ontwikkelvragen’ meegekregen.27 Tenslotte is het ontwikkelen van
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WODC 2018, p. 13.
Regioplan 2020, p. 7.
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VNG & Ministerie van JenV, p. 2.
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een ‘regionale functie’ van belang voor de gemeentelijke pilots: het uiteindelijke doel is een landelijk
dekkend stelsel van vreemdelingenvoorzieningen waarop alle gemeenten zijn aangesloten.28 Deze
regionale functie houdt een bredere verantwoordelijkheid dan enkel de gemeente in.

3.4 CONCLUSIE
Een viertal uitspraken heeft ertoe geleid dat de Nederlandse staat verplicht is basisopvang te bieden aan
vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of recht op rijksopvang, als anders sprake zou zijn van strijd
met art. 3 EVRM. Dat heeft ertoe geleid dat Nederlandse gemeenten opvang zijn gaan bieden in zogeheten
bed-bad-broodvoorzieningen. Deze opvang maakt echter nog geen eind aan de bestuurlijke problemen.
Er bestaat een meningsverschil tussen het rijk en de gemeenten over de effectiviteit van terugkeerbeleid.
Volgens het rijk belemmert de opvang de terugkeer. De gemeente wil, ook met het oog op de openbare
orde, toch opvang blijven bieden. Het uitrollen van het pilot-LVV project moet een einde maken aan dit
meningsverschil en de bestaande problemen oplossen.

28
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HOOFDSTUK 4. GRONINGSE LVV-PILOT
4.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet op welke wijze de Groningse LVV-pilot tot stand is gekomen en
sindsdien vorm heeft gekregen. Dit hoofdstuk bouwt voort op het vorige hoofdstuk en beantwoordt de
eerste deelvraag: ‘Hoe is het landelijke LVV-project en de Groningse LVV-pilot vormgegeven?’. Eerst wordt
kort ingegaan op de start van de Groningse LVV-pilot. Vervolgens worden de samenwerkingspartners
toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan het begeleidingsproces van de Groningse LVV-pilot,
waarbij wordt ingegaan op de toelating tot de LVV en het bepalen van begeleidingsscenario’s in het LSO.
Tenslotte wordt de opvang en begeleiding door uitvoeringsorganisatie INLIA toegelicht, gevolgd door een
samenvattende conclusie van de bevindingen.

4.2 PILOT-LVV GRONINGEN
Groningen was een van de gemeenten die voorafgaand aan de LVV-pilot al opvang bood aan
vertrekplichtige vreemdelingen in de vorm van een bed-bad-broodvoorziening.29 De gemeente
Groningen kwam in 2016 voor een probleem te staan, toen het Rijk de financiering van de bed-badbroodvoorziening stopzette. De gemeente Groningen koos er vervolgens voor om de bed-badbroodvoorziening in stand te houden en om deze vanuit de eigen middelen te bekostigen.30
Sinds de start van de Groningse pilot verloopt de financiering weer via het Rijk. De omzetting van bedbad-broodvoorziening naar LVV heeft veel veranderd, maar er wordt wel in belangrijke mate
voortgebouwd op de daarvoor al staande praktijk als bed-bad-broodvoorziening. De methodiek die
uitvoeringsorganisatie Stichting Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van
Asielzoekers (INLIA) in de vier jaar voor de start van de pilot-LVV had ontwikkeld vormt daarbij nog steeds
het uitgangspunt. Kenmerk van die methodiek is de ‘vierde b’ (bed, bad, brood én begeleiding): 24-uurs
opvang in combinatie met intensieve begeleiding, gericht op de ontwikkeling van een
toekomstperspectief.31 in paragraaf 4.4.4 zal hier nader op in worden gegaan.

4.3 BETROKKEN ORGANISATIES
Er zijn verschillende organisaties betrokken bij de Groningse LVV-pilot. Het convenant duidt de IND, DT&V,
gemeente Groningen, AVIM (en het ministerie van Justitie en Veiligheid) aan als ketenpartners in de
Groningse pilot-LVV.32 In de werkwijze wordt in belangrijke mate gesteund op het LSO. Naast de
ketenpartners hebben VWNN en stichting INLIA zitting in het LSO. Stichting INLIA en VWNN staan als nongouvernementele organisaties (NGO’s) in (dagelijks) contact met de vreemdeling. Het LSO staat centraal
in de LVV-pilot: de samenwerkingspartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang van
dossiers en in het LSO worden de taken verdeeld.33 Daarom volgt nu per samenwerkingspartner een korte
toelichting op hun belangrijkste verantwoordelijkheden in het LSO.
29
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4.3.1 GEMEENTE GRONINGEN
De gemeente Groningen is opdrachtgever voor de uitvoerende NGO’s Stichting INLIA en VWNN. De
gemeente is voorzitter van de stuurgroep waarin zowel de uitvoerende NGO’s als de
vreemdelingenketen34 zijn vertegenwoordigd. Het opdrachtgeverschap wordt in de dagelijkse praktijk
uitgevoerd door een projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor het bewaken van de
doelstelling en de kerntaak van de pilot-LVV. De kerntaak van de pilot-LVV is om een bestendige oplossing
te vinden voor onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. De projectleider zit het LSO voor
waarin nieuwe instromers op casusniveau worden besproken en door de partijen gezamenlijk wordt
bepaald welk begeleidingsscenario wordt gevolgd. De projectleider is binnen de pilot-LVV
verantwoordelijk voor het beantwoorden van de ontwikkelvragen, het vasthouden en verder ontwikkelen
van de samenwerking. De gemeente zorgt voor capaciteit om ontwikkelvragen tot een goed einde te
kunnen brengen en zorgt ervoor dat lokale informatie beschikbaar komt ten behoeve van monitoring en
evaluatieonderzoek.

4.3.2 IMMIGRATIE- EN NATURALISATIEDIENST
De staatssecretaris van JenV is verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid in Nederland. De IND handelt
in mandaat van de staatssecretaris van JenV. De IND is als uitvoeringsorgaan verantwoordelijk voor de
uitvoering van het toelatingsbeleid in Nederland. De IND behandelt en beoordeelt alle aanvragen tot een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd van asielzoekers die in Nederland willen verblijven. De IND
neemt als samenwerkingspartner deel aan het LSO. De nieuwe aanmeldingen voor de LVV worden door
de IND getoetst aan de criteria voor toelating tot de LVV. Binnen het LSO bekijkt de IND het dossier van
de vreemdeling, met aandacht voor de achtergrond en welke aanvragen eerder zijn ingediend om te
beoordelen of er mogelijkheden zijn voor een perspectief anders dan terugkeer. Het perspectief wordt
gedeeld met de samenwerkingspartners in het LSO en nader toegelicht. Wanneer er binnen de LVV wordt
gekozen voor het perspectief gericht op verblijf zal de betrokken IND medewerker in de pilot-LVV de
nieuwe aanvraag volgen. De voortgang, belemmeringen en uitkomsten worden gedeeld in het LSO.
In het LSO wordt ook informatie gegeven over procedures, beleid en wijzigingen bij de IND en hoe dit van
invloed kan zijn op het perspectief van de vreemdeling.35 De IND spant zich in om ervoor te zorgen dat
relevante informatie met betrekking tot de vreemdeling zo snel mogelijk én volledig mogelijk bekend is
binnen het dossier. De IND zorgt voor het tijdig aanleveren van wijzigingen in het verblijfsperspectief,
verschaft duidelijkheid over de (on)mogelijkheden van een verblijfsperspectief en zet eigen deskundigheid
in om bij te dragen aan het gekozen begeleidingsscenario.

4.3.3 DIENST TERUGKEER EN VERTREK
De DT&V brengt de mogelijkheden tot terugkeer in kaart en zet zich in om, als terugkeer het
begeleidingsscenario is, dat zo snel mogelijk en op een zorgvuldige wijze te laten verlopen. De Dienst
Terugkeer en Vertrek spant zich in om ervoor te zorgen dat relevante informatie met betrekking tot de
vreemdeling zo snel mogelijk én volledig mogelijk bekend is binnen het dossier. Het uitgangspunt bij de
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DT&V is om bij vreemdelingen belemmeringen voor vertrek zoveel mogelijk weg te nemen en te werken
aan bestendige oplossingen. Dat doet de DT&V door middel van het voeren van gesprekken met
vreemdelingen die terug moeten keren naar het land van herkomst. Hierbij ondersteunt de DT&V de
vreemdeling bij het verkrijgen van onder andere reisdocumenten. Maatwerk leveren staat centraal:
uitgangspunt is het wegnemen van belemmeringen voor terugkeer die gelet op de specifieke
omstandigheden van de casus bestaan.

4.3.4 AFDELING VREEMDELINGENPOLITIE IDENTIFICATIE EN MENSENHANDEL
De AVIM behoort tot de specialistische afdeling van de politie die zich specifiek bezighoudt met het
opsporen van illegale vreemdelingen. De AVIM houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet,
is verantwoordelijk voor identificatie van de vreemdeling, het identiteitsonderzoek en heeft een
algemene taak die gericht is op toezicht en handelen op grond van de openbare orde. De AVIM doet
onderzoek naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen. Binnen de Groningse
pilot-LVV richt de AVIM zich op handhaving en toezicht, identificatie- en identiteitsonderzoek, opsporing
van migratiecriminaliteit, illegale tewerkstelling, uitbuiting en illegaal verblijf. In het kader van de
identificatie wil de AVIM vingerafdrukken van de vreemdelingen in de LVV afnemen en registreren. De
AVIM neemt als volwaardig samenwerkingspartner deel aan het LSO. De AVIM handhaaft de (wekelijkse)
meldplicht in Groningen.36 De AVIM spant zich in om haar wettelijke taak met betrekking tot toezicht en
handhaving op vreemdelingen uit te voeren en op lokaal niveau te komen tot werkbare afspraken over
optreden in en rondom de pilot-LVV. De AVIM ondersteunt en adviseert andere samenwerkingspartners
op vraagstukken met betrekking tot vaststelling van identificatie.

4.3.5 NGO’S: INLIA EN VWNN
Samenwerkingspartners die formeel niet worden beschouwd als ketenpartner maar wel een belangrijke
rol hebben in het LSO zijn Stichting INLIA en VWNN. Stichting INLIA is verantwoordelijk voor de opvang en
de begeleiding van de doelgroep (vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of recht op rijksopvang). Bij
aankomst in de LVV toetst INLIA aan de toelatingscriteria. Stichting INLIA werkt op basis van een
vertrouwensband en voert de gesprekken met de vreemdeling. De belangrijkste rol van Stichting INLIA is
het richting geven aan perspectieven, omdat INLIA geen mogelijkheden heeft de vreemdeling terug te
sturen of een vergunning te verstrekken. De werkzaamheden van INLIA op het gebied van opvang en
begeleiding in het kader van de Groningse LVV-pilot zullen in het vervolg nader worden toegelicht.
VWNN bevindt zich net als Stichting INLIA dicht bij de vreemdelingen in de Groningse pilot-LVV.
Vreemdelingen uit de LVV-doelgroep kunnen bij VWNN terecht voor advies en ondersteuning, waardoor
VWNN in nauw contact staat tot de doelgroep. VWNN biedt een soort vangnet ten opzichte van INLIA.
INLIA is het eerste aanspreekpunt, VWNN heeft eigenlijk een secundaire functie. De voornaamste functie
van VWNN is het aandragen van informatie. Hoewel VWNN niet beschikt over formele
verantwoordelijkheden in de LVV-pilot, heeft de organisatie wel een belangrijke adviserende rol, met
name als deelnemer aan het LSO.
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4.4 TOELATING TOT DE GRONINGSE LVV
Voor toelating tot de LVV dienen vreemdelingen in ieder geval aan een drietal voorwaarden te voldoen:
● de vreemdeling geniet geen rechtmatig verblijf of recht op opvang van rijkswege;
● de vreemdeling beschikt over een v-nummer37;
● en de vreemdeling verbleef eerder ook in de regio Groningen (regiobinding).
Binnen 48 uur na aanmelding wordt de situatie van de vreemdeling door stichting INLIA aan deze criteria
getoetst. Als de vreemdeling aan deze vereisten voldoet, komt hij of zij in beginsel voor opvang in de LVV
in aanmerking. Vervolgens wordt nagegaan of sprake is van bijzondere omstandigheden die ertoe leiden
dat toegang tot de LVV alsnog wordt geweigerd. Dit is het geval als de vreemdeling een Dublinclaimant 38
of een Unieburger is. Daarnaast wordt de toegang tot de LVV ontzegd wanneer sprake is van een
inreisverbod van meer dan 10 jaar of een ongewenstverklaring. Wel kunnen uitzonderingen worden
gemaakt op deze criteria. Als iemand niet aan de criteria voldoet kan een risicoanalyse worden uitgevoerd
waarbij wordt nagegaan in hoeverre een uitzondering op de criteria gewenst is in het licht van veiligheid
en humaniteit. De projectleider van de pilot-LVV kan daarna een advies naar de burgemeester sturen om
een uitzondering te maken.39

4.5 VAN BEGELEIDINGSSCENARIO NAAR BESTENDIGE OPLOSSING
De kerntaak van de LVV is het begeleiden van de doelgroep (vreemdelingen zonder recht op verblijf of
recht op rijksopvang) naar een bestendige oplossing.40 Daarbij gaat het met name om het bieden van
ondersteuning: het creëren van een bestendige oplossing wordt beschouwd als de eigen
verantwoordelijkheid van de vreemdeling. Deze bestendige oplossingen vallen uiteen in legalisering van
verblijf (het alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning), terugkeer naar het land van
herkomst en doormigratie naar een derde land.41 Op basis van deze bestendige oplossingen worden
vreemdelingen ingedeeld in een van de drie volgende begeleidingsscenario’s: legalisering, terugkeer en
‘anders’.42 Voorafgaand aan de plaatsing in een van de scenario’s is het proces van de stabilisatieperiode,
waarin de benodigde informatie wordt verzameld om tot een keuze te komen.43
Uit de meest recente cijfers van de vastgestelde begeleidingsscenario’s (peildatum 31 december 2019)
volgt dat het begeleidingsscenario terugkeer het vaakst wordt vastgesteld. 110 van de in totaal 201
begeleidingsscenario’s is gericht op terugkeer. 66 mensen bevinden zich in het scenario anders, en 25 in
37

Het V-nummer staat voor vreemdelingennummer. Het V-nummer wordt toegekend aan iedere niet-Nederlandse
persoon die een aanvraag voor een verblijfsvergunning start. Het V- nummer staat op de achterkant van de
Nederlandse verblijfsvergunning.
38
De Dublinverordening (Verordening nr. 604/2013) bepaalt dat een asielverzoek dient te worden behandeld in de
lidstaat waar de aanvrager het de buitengrenzen van de Europese Unie heeft overschreden. Op grond van deze
Verordening worden ‘Dublinclaimanten’ niet toegelaten tot de LVV, omdat Nederland niet het verantwoordelijke
land is om een asielprocedure en opvang te bieden aan deze vreemdelingen.
39
Projectleider gemeente Groningen (08 juli 2020). Persoonlijke communicatie. Tot dusver zijn 14 adviezen over
uitzonderingen aan de burgemeester toegezonden, en al deze 14 adviezen zijn door de burgemeester overgenomen.
40
Convenant pilot-LVV gemeente Groningen 2019, par. 1.2.
41
Mandaatbesluit en machtiging LVV.
42
Het scenario anders wordt ook wel ‘perspectief in afwachting’ genoemd.
43
Gemeente Groningen 2019, par. 5.4.

21

het scenario van legalisering.44 Dit zegt echter weinig over de daadwerkelijke uitkomst van de
begeleidingstrajecten. Uit de cijfers van de verschillende manieren van uitstroom (gemonitord tussen 1
april 2019 en 1 maart 2020), zoals weergegeven in onderstaande tabel, volgt immers een ander beeld:
Tabel 1: uitstroomcijfers naar uitstroomreden

Bron: Gemeente Groningen, Brief aan de Raad ‘Voortgang pilot-LVV Groningen’.

Hieruit blijkt het grootste deel van de uitstroom te bestaan uit ‘opnieuw opvang door het Rijk’. Dat is vaak
het resultaat van het indienen van herhaalde asielaanvragen (HASA’s), waardoor iemand gedurende de
procedure (opnieuw) recht krijgt op Rijksopvang. Daarnaast blijkt uit deze cijfers dat betrekkelijk veel
mensen met onbekende bestemming zijn vertrokken.

4.6 LSO: BEPALEN VAN DE BEGELEIDINGSTRAJECTEN
Zoals eerder benoemd heeft het LSO een belangrijke positie in het bepalen van hoe de doelgroep wordt
begeleid naar bestendige oplossingen. In het LSO worden nieuwe instromers op casusniveau besproken,
en wordt afgesproken in welk begeleidingsscenario iemand moet worden ingedeeld. Verder worden in
het LSO de te ondernemen acties afgesproken en gemonitord. Voor de vreemdelingen wordt pas een
begeleidingsscenario vastgesteld en gestart met het begeleidingstraject wanneer zij officieel de LVVstatus hebben gekregen.45 De samenwerkingspartners voeren binnen het LSO gesprekken om
overeenstemming te bereiken over de (te kiezen) begeleidingsscenario’s voor de vreemdelingen. Als er
zicht is op een bestendige oplossing wordt aan de hand van de relevante dossiergegevens van de
vreemdeling door de samenwerkingspartners een begeleidingsscenario gekozen en wordt een advies
geschetst waaraan zal worden gewerkt voor de duur van het verblijf van de vreemdeling in de opvang.
Daarbij wordt gebruikgemaakt van de gebundelde kracht van de verschillende samenwerkingspartners:
deze hebben elk hun eigen specifieke kennis. De DT&V weet bijvoorbeeld veel over
terugkeermogelijkheden, de IND beschikt over de meeste kennis wat betreft de juridische mogelijkheden
van legalisatie van verblijf en INLIA weet wat er op individueel niveau bij de vreemdeling speelt.46
Wanneer een nieuwe aanmelding wordt behandeld in het LSO wordt eerst bekeken of er nog
mogelijkheden zijn voor legalisatie van verblijf. Als volstrekt duidelijk is dat het verkrijgen van verblijf geen
optie is, dan komen de andere scenario’s in beeld.47 Vreemdelingen worden in het scenario ‘anders
ondergebracht’ wanneer sprake is van fysieke of psychische problematiek, maar bijvoorbeeld ook als er
44
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nog geen duidelijkheid bestaat over het land van herkomst of andere zaken. Voor dit scenario wordt ook
gekozen als er nog andere procedures lopen of als er onvoldoende informatie beschikbaar is om een
scenario vast te leggen.48 Voor het scenario terugkeer wordt gekozen wanneer uit objectieve gegevens
duidelijk blijkt dat iemand kan en moet vertrekken. Hierbij is het van belang dat wanneer een
vertrekplichtige niet terug wil keren diegene ook de motivatie moet hebben om mee te werken aan
terugkeer. Onderdeel van het scenario terugkeer is dan ook ‘motiverende fase’ waarin vooral wordt
gewerkt aan het verkrijgen van de vereiste medewerking.49

4.7 WERKWIJZE VAN STICHTING INLIA IN DE OPVANG
Tot dusver is aandacht besteed aan de inhoudelijke aspecten van de begeleidingsscenario’s. Daarmee is
nog geen aandacht besteed aan de algemene (procedurele) kenmerken van de opvang. Wat bijzonder is
aan de pilot-LVV in Groningen, is dat één uitvoerende NGO, Stichting INLIA, is aangewezen als
verantwoordelijke partij in de begeleiding van de doelgroep. In de andere steden wordt de opvang veelal
georganiseerd door meer dan een uitvoerende NGO.50 De opvang door INLIA vindt plaats op twee centrale
locaties: een asielboot aan het Eemskanaal en het voormalig Formule 1 hotel aan de Helsinkistraat. Omdat
deze huisvestingsvorm als verre van optimaal wordt beschouwd is de gemeente Groningen sinds enige
tijd bezig met het verkennen van mogelijkheden voor vernieuwing en alternatieve vestigingslocaties.51
Wanneer de vreemdeling aankomt, wordt eerst zijn of haar fysieke gezondheid in kaart gebracht aan de
hand van een medische QuickScan. Daarna worden andere praktische zaken geregeld. De vreemdeling
wordt van leefgeld voorzien en wordt meegenomen in het schoonmaakrooster.52 Vervolgens begint INLIA
met het houden van intakegesprekken. De vreemdeling wordt tijdens deze gesprekken gastvriendelijk
welkom geheten. Er worden gesprekken gevoerd over de relevante persoonlijke omstandigheden van de
vreemdeling die een rol kunnen spelen bij het zoeken naar een bestendige oplossing. De vreemdeling
wordt gewezen op het doel van de opvang. Dat wil zeggen dat duidelijk wordt gemaakt dat het verblijf in
de LVV geen eindbestemming is. Tevens wordt in deze gesprekken verduidelijkt dat de vreemdeling vrij is
om de LVV te verlaten indien hij dat wil, maar als hij ervoor kiest in de LVV te verblijven dan zal hij ook
moeten werken aan een toekomst.53
De gesprekken tussen Stichting INLIA en de vreemdeling vinden gedurende het hele verblijf in de LVV
plaats. In deze ‘toekomstgesprekken’ wordt geprobeerd om de omstandigheden die een bestendige
oplossing voor de situatie kunnen belemmeren in beeld te brengen. Dit wordt beschouwd als een lastig
proces, waarbij medewerking van de vreemdeling een vereiste is. Het nevendoel van deze gesprekken
(en van de begeleiding in algemene zin) is om een vertrouwensband te vestigen tussen de vreemdeling
48
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en opvangorganisatie INLIA, die een succesvolle begeleiding mogelijk maakt. Zo’n vertrouwensband
bestaat niet na één gesprek. Het winnen van het vertrouwen van de vreemdeling wordt beschouwd als
cruciale stap en pas nadat dit vertrouwen gewonnen is kan gewerkt worden aan het wegnemen van
eventuele belemmeringen richting het bereiken van oplossingen.54

4.8 CONCLUSIE
In de LVV-pilot werken verschillende partijen met een verschillende organisatorische invalshoek samen.
Vertegenwoordigers van deze organisaties delen hun visies en inzichten in het LSO, waarin nieuwe
instromers op casusniveau worden besproken en worden ingedeeld in een begeleidingsscenario. De
partijen doen dit in samenspraak. Eerst wordt bekeken of iemand nog kansen heeft voor legalisering van
verblijf. Vervolgens worden andere perspectieven in overweging genomen. Het scenario ‘anders’ wordt
gekozen wanneer sprake is van medische problematiek of wanneer nog te veel onduidelijkheid heerst om
iemand in te delen in een van de scenario’s. Wat opvalt bij de begeleidingsscenario’s is dat het grootste
gedeelte van de doelgroep wordt ingedeeld in het scenario terugkeer en voor niemand het perspectief
doormigratie is vastgesteld. Tenslotte is uit het bovenstaande duidelijk geworden op welke wijze
opvangorganisatie INLIA de doelgroep begeleidt naar bestendige oplossingen. Wederzijds vertrouwen is
hierbij het sleutelwoord. INLIA probeert dit vertrouwen te winnen en te waarborgen door middel van
perspectiefgesprekken gedurende het verblijf in de LVV.
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HOOFDSTUK 5. FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE DUUR VAN
BEGELEIDINGSTRAJECTEN
5.1 INLEIDING
In de wetenschappelijke literatuur is vooralsnog weinig bekend over factoren die een rol spelen met
betrekking tot de duur van de begeleidingstrajecten in de LVV. Wel heeft Regioplan recent een plan- en
procesevaluatie uitgevoerd met betrekking tot de LVV-pilot.55 Aan de hand van dit onderzoek zal in dit
hoofdstuk uiteen worden gezet wat succesfactoren zijn voor een voorspoedige begeleiding binnen de LVV
en wat belangrijk is voor een goede samenwerking. Als het gaat om de terugkeerintentie van
vertrekplichtige vreemdelingen, is met name aansluiting gezocht bij oudere, algemene wetenschappelijke
literatuur. Dit omdat deze eerdere onderzoeken door Regioplan zijn bevestigd. In dit hoofdstuk zal
aandacht worden besteed aan de factoren die van invloed zijn op de duur van de begeleidingstrajecten in
de Groningse LVV, die kunnen worden afgeleid uit de literatuur.

5.2 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE LVV
Regioplan heeft onlangs aandacht besteed aan elementen die kunnen bijdragen aan een effectieve
begeleiding van de doelgroep binnen de LVV naar een bestendige oplossing:56
- Eenduidige communicatie en volledige informatievoorziening: een vreemdeling is eerder bereid
mee te werken indien hij het idee heeft over volledige informatie te beschikken en hij van mening
is dat het proces eerlijk verloopt. Een rechtvaardig en legitieme asielproces bevordert de
acceptatie van de beslissing.
- Het scheppen van realistische verwachtingen: hiervoor dienen samenwerkingspartners aandacht
te besteden aan alle mogelijke uitkomsten.
- Creëren van een vertrouwensband: dit draagt bij aan gepercipieerde legitimiteit.
- Bevorderen van de eigen regie van de vreemdeling.
- Werken aan een concreet toekomstperspectief: het toekomstperspectief speelt een rol bij de
motivatie van de vreemdeling. De vreemdeling heeft inzicht nodig in de mogelijkheden in het land
van herkomst.
- Afstemming/regie in de begeleiding: tegenstrijdige signalen hebben negatieve invloed op de
terugkeerbereidheid van de vreemdeling.
- Het bieden van zinvolle dagbesteding: dient gericht te zijn op het opbouwen van
toekomstperspectief in het herkomstland. Daarbij kan gedacht worden aan het ontwikkelen van
bepaalde vaardigheden. Dat levert een positievere houding tegenover terugkeer op.
- Aanpakken van gezondheidsbelemmeringen’
- Bieden van stabiele opvang: stabiliteit draagt bij aan motivatie en betrokkenheid van de
vreemdeling. In een stabiele leefomgeving heeft de vreemdeling de ruimte om na te denken over
een toekomstperspectief.
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Hieruit blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om de begeleiding van de vreemdeling naar een
bestendige oplossing effectief te organiseren. Deze verschillende mogelijkheden zijn allen terug te voeren
op de bejegening van en communicatie met de vreemdeling. De begeleiding is gericht op het wegnemen
van belemmeringen bij de vreemdeling en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de vreemdeling.
Om dit te kunnen realiseren, is een vertrouwensband tussen de vreemdeling en de
samenwerkingspartners van groot belang.

5.3 TERUGKEERBEREIDHEID
In de wetenschappelijke literatuur is behalve het onderzoek van Regioplan weinig bekend over de LVV
specifiek. Eerdere algemene literatuur over vertrekplichtige vreemdelingen heeft met name betrekking
op terugkeer naar het land van herkomst. Terugkeer naar het land van herkomst is de bestendige
oplossing die in de gemeente Groningen het meest voorkomt. De literatuur met betrekking tot terugkeer
van vertrekplichtige vreemdelingen is niet specifiek toegespitst op vreemdelingen zonder recht op verblijf
en/of opvang die zich in de LVV bevinden, maar er bestaan duidelijke overeenkomsten tussen deze
literatuur en het onderzoek van Regioplan.
In de wetenschappelijke literatuur over vertrekplichtige vreemdelingen staat een ding duidelijk centraal:
de terugkeerbereidheid van de vreemdeling. Als uitgangspunt voor terugkeerbeleid wordt vrijwillig
vertrek gehanteerd.57 Om die reden is de bereidheid om zelf terug te keren van groot belang voor het
realiseren van de bestendige oplossing terugkeer naar het land van herkomst. Eerder onderzoek wijst uit
dat de terugkeerintentie, samengevoegd met de daadwerkelijke mogelijkheid om te vertrekken, leidt tot
de volgende vier categorieën58:
1. vreemdelingen die willen en ook kunnen vertrekken;
2. vreemdelingen die wel willen, maar niet kunnen vertrekken;
3. vreemdelingen die niet willen, maar wel kunnen vertrekken;
4. en vreemdelingen die niet willen en niet kunnen vertrekken.
Het onderscheid tussen deze groepen is met name relevant voor het bepalen van de in te zetten
interventies. Voor de eerste groep zal waarschijnlijk kunnen worden volstaan met lichte financiële steun,
terwijl voor de groep vreemdelingen die niet kan vertrekken meer inspanning vereist is. De
terugkeerbereidheid heeft voornamelijk betrekking op het aspect ‘willen’. Dat betekent dat de
vreemdeling gemotiveerd moet worden om zelf ook mee te werken aan terugkeer. Daarnaast moet ook
een aantal praktische zaken in acht worden genomen, zoals het beschikken over de benodigde
documenten om terug te kunnen keren.
Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat in principe iedereen die terug wil keren die mogelijkheid heeft.
Indien een vreemdeling er alles aan heeft gedaan om terug te keren maar dat niet mogelijk blijkt te zijn,
dan kan de vreemdeling onder bepaalde voorwaarden op grond van het buiten-schuld criterium alsnog
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een vergunning krijgen.59 Het belangrijkste criterium voor terugkeer naar het land van herkomst lijkt de
terugkeerintentie van de vreemdeling te zijn.
In eerder onderzoek komen verschillende factoren naar voren die de terugkeerintentie van de
vreemdeling beïnvloeden.60 Hierbij kan onder andere worden gedacht aan de medische en psychische
gesteldheid van de vreemdeling. Het behandelen van medische en/of psychische problematiek van de
vreemdeling zal eerst plaats moeten vinden voordat nagedacht kan worden over of gewerkt kan worden
aan een bestendige oplossing. Als een vreemdeling een goede gezondheid ervaart, draagt dat bij aan het
zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de vreemdeling. Dat kan vervolgens bijdragen aan een
succesvolle terugkeer of een grotere bereidheid om daarover na te denken.61 Medische voorzieningen zijn
in Nederland vaak beter dan in het land van herkomst. Een slechte medische gesteldheid kan derhalve de
terugkeerintentie van de vreemdeling negatief beïnvloeden. Bovendien wil men vaak de familie in het
land van herkomst niet belasten.62
Daarnaast kunnen gevoelens van schaamte of teleurstelling een rol spelen. Het niet voldoen aan de
verwachtingen van de achtergebleven vrienden of familieleden in het land van herkomst kan voor de
vreemdeling een belemmering vormen om terug te keren. Het hebben van familiebanden in het land van
herkomst kan aan de andere kant juist motiverend werken om terug te gaan naar het herkomstland. Uit
eerder onderzoek blijkt dat de behoefte aan hereniging met achtergebleven familieleden de voornaamste
reden voor terugkeer is onder asielmigranten.63
Wat ook een rol speelt is het gepercipieerde toekomstperspectief in Nederland. Schat de vreemdeling de
kans groot in dat hij een toekomst op kan bouwen in Nederland, dan zal hij minder snel bereid zijn terug
te keren. Westerse landen zijn zowel politiek als economisch vaak aantrekkelijker dan de meeste landen
van waaruit de vreemdeling vertrekt. Wel is het zo dat voor mensen zonder recht op verblijf en/of opvang
de levenskansen in Nederland aanzienlijk slechter zijn dan voor mensen met recht op verblijf.64
Vreemdelingen zonder verblijfsrecht kunnen immers niet aan het werk en hebben bijvoorbeeld geen recht
op een woning. Angst voor een illegale status zou zorgen voor een grotere terugkeerbereidheid. De
binding met Nederland kan ook beïnvloed worden door de duur van de procedures. Hoe langer de
procedure, hoe meer tijd en ruimte de vreemdeling krijgt om zich te hechten aan Nederland. Bovendien
kan een langere procedure leiden tot deactivatie. Het krijgen van relaties of kinderen in Nederland kan
ook een belemmering vormen voor de terugkeerbereidheid van de vreemdeling. Daarnaast speelt de
ervaren legitimiteit van de procedure een rol. Als de vreemdeling de (negatieve) uitkomst van de
procedure legitiem acht, is hij eerder bereid na te denken over een ander toekomstperspectief.
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Naast het toekomstperspectief in Nederland speelt het toekomstperspectief in het land van herkomst een
grote rol.65 Uit onderzoek van AMNESTY International blijkt dat de situatie in het land van herkomst
zwaarder weegt dan de situatie in Nederland.66 Vaak komt het aan op de vraag of de vreemdeling zich vrij
en veilig voelt in het land van herkomst, maar ook het economische perspectief kan een belangrijke rol
spelen. Het economische perspectief volgt uit de kansen die elk individu heeft om in de gegeven
maatschappelijke omstandigheden een bepaalde kwaliteit van leven te verwerven.67
Behalve dat een vreemdeling bereid moet zijn om te vertrekken, moet hij of zij ook kunnen vertrekken.
Daarvoor is een aantal praktische zaken van belang. Dat wordt door Cassinaro als aparte dimensie voor
de uiteindelijke kans dat iemand zal vertrekken gezien.68 Voor terugkeer, maar ook voor legalisering van
verblijf of doormigratie is een geldig legitimatiebewijs nodig. Bekendheid met de identiteit van de
vreemdeling is noodzakelijk voor alle bestendige oplossingen. Echter, het verkrijgen van de benodigde
documenten kan soms problemen opleveren.69 Daar komt bij dat hoe ingewikkelder het is en hoe meer
inspanning de vreemdeling moet verrichten om de benodigde documenten te krijgen, des te minder snel
hij bereid zal zijn zich hiervoor in te spannen.70 Daarnaast brengt terugkeer kosten voor de reis en
levensonderhoud met zich mee, ook dat kan een rol spelen in de uiteindelijke keus van een vreemdeling
om wel of niet te vertrekken.
Cassinaro bracht het belangrijke verschil tussen de wil en de mogelijkheid om te vertrekken in kaart aan
de hand van de termen willingness to return en readiness to return. Als beide aanwezig zijn, dan spreken
we van preparedness to return. Dat betekent dat de vreemdeling niet alleen terug moet willen keren,
maar daar ook klaar voor moet zijn. Een terugkeerwens is onvoldoende voor concrete terugkeerplannen71
De vreemdeling moet beschikken over voldoende middelen en informatie om een plan te kunnen maken,
en vervolgens ook in staat te zijn dat uit te voeren.72 Deze factoren zijn in onderstaande illustratie
schematisch weergegeven.
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Figuur 1: Cassinaro’s preparedness to return schematisch weergegeven.

Bron: Cassinaro 2004, p. 271.

5.4 INVLOED VANUIT DE OPVANGSITUATIE
In de Pilot-LVV wordt 24-uurs opvang geboden aan mensen zonder verblijfsrecht. De vreemdeling wordt
begeleid bij het nadenken over de toekomst. Uit een rapport van AMNESTY International blijkt dat veel
vreemdelingen kampen met medische of psychische problematiek, bijvoorbeeld door traumatische
ervaringen tijdens de reis naar Nederland.73 Deze medische en psychische problematiek belemmert de
terugkeerbereidheid van de vreemdeling. De opvang kan bijdragen aan het welzijn van de vreemdeling
door het bieden van zekerheid en stabiliteit, zinvolle dagbesteding en privacy en rust. Pas in een stabiele
situatie met een stabiele psychische en mentale gesteldheid, bestaat ruimte om na te denken over de
toekomst.
Groningen biedt 24-uurs opvang met begeleiding. Een continu onderdeel van het proces is veiligheid, zorg,
perspectiefontwikkeling en ontwikkeling van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.74 Uit eerder
onderzoek is gebleken dat het bieden van 24-uurs opvang bijdraagt aan stabiliteit en zekerheid voor de
vreemdeling.75 Stichting INLIA, de uitvoeringsorganisatie van de opvang in Groningen, biedt iedere
vreemdeling begeleiding. Daarnaast krijgt iedere vreemdeling in de opvang leefgeld. Dit leefgeld zorgt
ervoor dat de vreemdeling zelfstandig leert keuzes te maken en de gevolgen ervan te ondervinden. De
vreemdeling leert zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Daarnaast zorgt het feit dat de vreemdeling 24 uur
per dag een plek heeft om te verblijven tot een groter gevoel van veiligheid.
Regioplan heeft een aantal zaken uitgewerkt die bijdragen aan het bieden van effectieve begeleiding. Een
aantal van deze factoren is terug te zien in de wijze waarop in de gemeente Groningen opvang wordt
geboden aan vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of opvang. De gemeente Groningen biedt de
vreemdeling een stabiele opvang met begeleiding. De opvang draagt, bijvoorbeeld door middel van het
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verlenen van leefgeld, bij aan de zelfredzaamheid van de vreemdeling. Op die manier wordt gebouwd aan
een concreet toekomstperspectief. De vreemdeling bouwt een vertrouwensband op met de
uitvoeringsorganisatie Stichting INLIA. De wijze waarop in de gemeente Groningen opvang wordt geboden
aan de vreemdeling, draagt op positieve wijze bij aan de terugkeerbereidheid van de vreemdeling. Zo
blijkt ook uit het rapport van regioplan.76

5.5 SAMENWERKING TUSSEN DE LVV-PARTNERS
Kenmerkend voor het landelijke LVV-project is de nauwe samenwerking tussen samenwerkingspartners.
Vooralsnog is weinig bekend over in hoeverre de wijze van samenwerking van invloed is op de tijdsduur
van de begeleiding naar bestendige oplossingen. Wel heeft Regioplan onlangs een aantal zaken
uitgestippeld met betrekking tot startcondities voor een succesvolle samenwerking.77 Naar verwachting
is de samenwerking van belang voor de doorlooptijden binnen de LVV, omdat een goede samenwerking
tussen samenwerkingspartners het verloop van het begeleidingstraject kan voorspoedigen. Als partijen
het snel eens zijn over welk begeleidingstraject zal worden ingezet, dan zorgt dat voor een sneller
procesverloop dan wanneer partijen het niet eens kunnen worden.
Allereerst speelt de gedeelde geschiedenis van de samenwerkingspartners een rol. Eerdere goede
ervaringen kunnen de samenwerking ten goede komen, maar eerdere conflicten kunnen juist een
belemmering vormen voor een succesvolle samenwerking. Ten tweede is de mate waarin geparticipeerd
kan worden van belang. Ruimte om input te leveren motiveert de samenwerkingspartners om ook
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Tevens speelt de afhankelijkheid van andere
samenwerkingspartners bij het behalen van de doelen een rol. Machtsposities kunnen leiden tot minder
vertrouwen in de samenwerking, dat komt de samenwerking niet ten goede. Wat verder een rol speelt is
leiderschap. Sterk leiderschap is noodzakelijk om partijen samen te brengen en te zorgen voor een
zogeheten ‘collaborative spirit’. Dat betekent dat de samenwerkingspartners het gevoel hebben
gezamenlijk aan iets werken. Door middel van leiderschap kunnen regels worden opgesteld, kan
vertrouwen worden opgebouwd en kan een dialoog op gang worden gebracht. Verder is het voor de
samenwerking belangrijk om basisregels op te stellen.
In het daadwerkelijke proces van samenwerking is nog een aantal factoren van belang. Het is bijvoorbeeld
belangrijk dat men op de hoogte is van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Zo kan er snel geschakeld
worden en kunnen knelpunten worden opgelost. Het succes hiervan is onder meer afhankelijk van het
vertrouwen dat de partijen onderling hebben. De betrokkenheid van partijen en het bestaan van gedeelde
visies hebben een positieve invloed op de samenwerking. Succesfactoren voor een
samenwerkingsverband kunnen worden onderscheiden in drie overkoepelende factoren: tijd, vertrouwen
en onderlinge afhankelijkheid.78
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Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat voor het slagen van de samenwerking van belang is dat partijen
elkaar vertrouwen. Zonder vertrouwen vindt ook geen goede of volledige informatiedeling plaats.
Regioplan heeft de theorie over een succesvolle samenwerking getoetst aan de praktijk binnen de PilotLVV gemeenten.79 Tijdens casusoverleggen en stuurgroepoverleggen krijgen partijen inzicht in elkaars
visies en werkwijzen. Door intensief contact bestaat meer inzicht in en begrip voor de verschillende visies
van partijen. Voor de gemeente Groningen specifiek geldt dat de samenwerkingspartners over het
algemeen tevreden zijn over de samenwerking. Stichting INLIA heeft veel ervaring met de doelgroep en
de heersende problematiek en beschikt daardoor over een realistisch beeld van de mogelijkheden voor
een vreemdeling. Dat wordt door de samenwerkingspartners als succesfactor beschouwd.80 Een knelpunt
is het ontbreken van een goed registratiesysteem voor de opvang en begeleiding.
In het algemeen wordt gezegd dat het ontbreken van een gezamenlijke visie een knelpunt is voor een
goede samenwerking. Daarnaast lopen de verwachtingen van de partijen over de LVV en de andere
partijen sterk uiteen.
Een succesfactor is een neutrale opstelling van de gemeente. Daarnaast moet de gemeente de regie
voeren. Partijen dienen inzicht te hebben in elkaars werkwijze. Vaste gezichten tijdens het overleg hebben
een positieve impact op het onderlinge vertrouwen.

5.6 CONCLUSIE
Voor een effectieve begeleiding van de vreemdeling is de communicatie van groot belang. Er moet een
vertrouwensband worden opgebouwd waarbij realistische verwachtingen worden gewekt.
Samenwerkingspartners moeten met eenduidige signalen komen. Dan kan worden gebouwd aan een
toekomstperspectief en krijgt de vreemdeling de eigen regie terug. Het motiveren van de vreemdeling en
het vergroten van de terugkeerbereidheid komt in belangrijke mate aan op juiste bejegening van de
vreemdeling. Terugkeerbereidheid bepaalt in grote mate of de vreemdeling daadwerkelijk terug zal keren
naar het land van herkomst. De terugkeerbereidheid wordt ook beïnvloed door de medische en
psychische gesteldheid van de vreemdeling en het toekomstperspectief in zowel Nederland als het land
van herkomst. Daarnaast spelen de duur en legitimiteit van de procedures een rol. Het bieden van 24uurs opvang aan de vreemdeling biedt rust en ruimte om na te denken over de toekomst. Naast de wil
om terug te keren, moet de vreemdeling ook kunnen terugkeren. De grootste belemmering is daarbij het
ontbreken van de juiste reisdocumenten.
Om de begeleidingstrajecten voorspoedig te laten verlopen is ook de samenwerking tussen partijen die
betrokken zijn bij de LVV van belang. Deze samenwerking verloopt in de Groningse LVV over het algemeen
soepel. Een knelpunt binnen de LVV is het ontbreken van een centraal registratiesysteem waarin
handelingen kunnen worden bijgehouden. Het feit dat Stichting INLIA veel ervaring heeft op dit gebied
wordt daarentegen als een succesfactor gezien. Daarnaast moet de gemeente zich neutraal opstellen en
de regie voeren.
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HOOFDSTUK 6. FACTOREN DIE VOLGENS SAMENWERKINGSPARTNERS VAN INVLOED
ZIJN OP DE DOORLOOPTIJDEN VAN BEGELEIDINGSTRAJECTEN
6.1 INLEIDING
In het vorige hoofdstuk is gebleken dat er veel verschillende factoren zijn die een rol spelen als het gaat
om de begeleiding van een vreemdeling zonder recht op verblijf en/of opvang naar een bestendige
oplossing. Met deze informatie in het achterhoofd zijn interviews gevoerd met de organisaties die
betrokken zijn bij de LVV-pilot in de gemeente Groningen.81 Omdat uit de literatuur blijkt dat de
terugkeerbereidheid van de vreemdeling een belangrijke rol speelt, is in het interview aan de
respondenten gevraagd wat volgens hen van invloed is op de terugkeerbereidheid van de vreemdeling.
Volledigheidshalve is ook aandacht besteed aan de bestendige oplossingen doormigratie naar een ander
veilig land en legalisering van verblijf. Tijdens de interviews is nogmaals bevestigd dat deze oplossingen
een stuk minder voorkomen dan terugkeer naar het land van herkomst. Het belang van de
terugkeerbereidheid komt ook in de interviews naar voren. Tevens is in de interviews aandacht besteed
aan de samenwerking tussen samenwerkingspartners in de Groningse LVV, omdat dit iets is wat de pilotLVV typeert. Dit komt in hoofdstuk 7 verder aan de orde. Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van
een lijst met basisvragen, om het interview te kunnen structureren. Er is gebruik gemaakt van open
vragen, om de respondenten zo min mogelijk te sturen. Respondenten kregen voldoende ruimte om de
vragen naar eigen inzicht te beantwoorden en uit te wijden over onderwerpen die volgens hen belangrijk
waren. Op antwoorden van respondenten is, indien van toegevoegde waarde, doorgevraagd. In dit
hoofdstuk zullen de resultaten van deze interviews worden uitgewerkt en vervolgens worden
teruggekoppeld aan de literatuur. Er zal aandacht worden besteed aan belemmeringen binnen ieder
begeleidingsscenario. Daarna zal dieper worden ingegaan op de terugkeerbereidheid van de vreemdeling.

6.2 BEGELEIDINGSSCENARIO’S
Aan de respondenten is allereerst gevraagd welke belemmeringen zij zien in de begeleiding van de
doelgroep naar de verschillende bestendige oplossingen. Daarbij werd aangegeven dat de
begeleidingsscenario’s doormigratie en legalisering van verblijf bijna niet voorkomen. Belemmeringen in
het scenario legalisatie hebben met name betrekking op het ontbreken van de benodigde documenten.
Daarnaast geldt voor legalisering een streng beleid.82 Voor het buiten-schuld criterium gelden
bijvoorbeeld hele strenge eisen. Voor het scenario doormigratie geldt dat deze bestendige oplossing bijna
niet voorkomt. Dat komt doordat ook hiervoor strenge eisen gelden. Bovendien heeft ieder land een eigen
beleid en eigen toelatingsprocedures, wat doormigratie erg moeilijk maakt.83
Het begeleidingsscenario terugkeer komt in de gemeente Groningen het meeste voor. Daarin speelt
terugkeerbereidheid een grote rol. In het algemeen wordt aangenomen dat iedereen die terug wil keren,
dat ook kan. Immers, indien een vreemdeling er alles aan gedaan heeft om terug te keren en dat niet lukt,
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bestaat onder bepaalde voorwaarden recht op een buiten-schuld vergunning.84 De vreemdeling heeft er
vaak alles aan gedaan om uit het land van herkomst te vertrekken, bereidheid om terug te keren is dan
niet waarschijnlijk.85 Problemen in het scenario terugkeer vinden ook hun grondslag in het missen van de
benodigde papieren. Het is belangrijk te onderzoeken wat de belemmeringen bij een vreemdeling zijn en
waar deze kunnen worden weggenomen. Het ontbreken van documenten maakt terugkeer praktisch
onmogelijk, maar het niet willen vertrekken kan het verkrijgen van deze documenten ook weer
bemoeilijken. In die zin is er dus sprake van enige samenloop tussen niet willen en niet kunnen
vertrekken.86

6.3 TERUGKEERBEREIDHEID
Omdat aan terugkeerbereidheid een centrale plaats toekomt, is de respondenten hiernaar specifiek
gevraagd. Op de vraag wat van belangrijkste invloed is op de terugkeerbereidheid van vertrekplichtige
vreemdelingen kwamen verschillende antwoorden.
Hoofdzakelijk van invloed op de terugkeerbereidheid van de vreemdeling is volgens de respondenten het
besef dat illegaal verblijf in Nederland geen realistische optie: de vreemdeling moet zich bewust zijn van
de eigen situatie en zich realiseren dat er in Nederland geen toekomst is.87 Daarbij wordt ook gewezen op
het belang van het perspectief in het land van herkomst, waarbij de terugkeerbereidheid kan worden
beïnvloed door het gevoel van veiligheid in het land van herkomst, de familiebanden of het aanbod aan
medische voorzieningen. De respondenten geven ook aan dat de medische en psychische gesteldheid van
de vreemdeling van invloed kan zijn op de terugkeerbereidheid. Medische of psychische problematiek kan
de bereidheid van de vreemdeling om terug te keren verlagen. Daarnaast kan het ook zijn dat de
vreemdeling gevoelens van schaamte ervaart of bang is zijn familie in het land van herkomst teleur te
stellen. Naast het toekomstperspectief in Nederland en het herkomstland, is ook de duur van het verblijf
in Nederland van invloed op de terugkeerbereidheid van de vreemdeling. Hoe langer de vreemdeling al in
Nederland is, des te meer tijd heeft hij gehad om een netwerk op te bouwen. Bovendien bestaat de kans
dat de vreemdeling in die tijd onbekend is geraakt met het land van herkomst.
Verder kan het hebben van een stok achter de deur, zoals de mogelijkheid tot gedwongen terugkeer, ook
bijdragen aan de terugkeerbereidheid. Het idee dat de keuze voor hem gemaakt kan worden als hij dat
zelf niet doet, kan de vreemdeling motiveren om toch zelf na te gaan denken over een
toekomstperspectief.
Er wordt ook benadrukt dat de terugkeerbereidheid met name afhankelijk is van individuele, emotionele
omstandigheden.88 De terugkeerbereidheid wordt over het algemeen beschouwd als laag, en bijkomende
omstandigheden, zoals familiebanden in het herkomstland, kunnen daar over het algemeen pas
verandering in aanbrengen.
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6.4 BEJEGENING VAN DE VREEMDELING
Uit het onderzoek van Regioplan is al gebleken dat de manier van omgang met de vreemdeling ook van
invloed is op de doorlooptijden van begeleidingstrajecten in de LVV. Zo moet onder andere een
vertrouwensband worden opgebouwd met de vreemdeling en moeten eenduidige adviezen worden
gegeven. Stichting INLIA en VWNN benadrukken het belang van de vertrouwensband met de vreemdeling
om zijn medewerking te kunnen krijgen. Volgens de vertegenwoordiger van Stichting INLIA is het
belangrijk om met de vreemdeling op één lijn te zitten als het gaat om het toekomstperspectief waaraan
gewerkt zal worden. Daarnaast is het belangrijk dat de vreemdeling het hele proces van begeleiding naar
een bestendige oplossing begrijpt en dat de samenwerkingspartners, in samenspraak, een eenduidige
boodschap naar de vreemdeling toe verkondigen. Op die manier kan worden voorkomen dat de
vreemdeling wordt versterkt in de onterechte gedachte dat hij bijvoorbeeld nog kans maakt op
legalisering van verblijf. Daarbij zijn ook de manier van communicatie met de vreemdeling en de adviezen
die ondersteuners geven van belang. Een overtuigend advies inhoudende dat er geen perspectief in
Nederland is en dat er gewerkt zal moeten worden aan terugkeer, levert bijvoorbeeld eerder
terugkeerbereidheid op dan wanneer de begeleider nog opties open laat als het gaat om het verkrijgen
van een verblijfsvergunning. Dat is ook zo wanneer de begeleider al aangeeft dat de kans op een
vergunning erg klein is. De vreemdeling wil dan alsnog alles op alles zetten om in Nederland te mogen
blijven.
Binnen de Groningse LVV is terugkeer naar het land van herkomst de bestendige oplossing die het meest
voorkomt. Daarbij geldt dat het in beslissende mate aankomt op de terugkeerbereidheid van de
vreemdeling. De terugkeerbereidheid is afhankelijk van een verzameling van factoren die per individu
kunnen verschillen. Gedacht kan worden aan de medische en psychische gesteldheid van de vreemdeling
en toekomstperspectieven in Nederland en het land van herkomst. Bewustzijn van de eigen situatie is
tevens van belang voor de bereidheid om na te denken over een andere oplossing. Daarvoor is een goede
communicatie tussen de samenwerkingspartijen en de vreemdeling cruciaal. Daarbij dient een
vertrouwensrelatie te bestaan. Organisaties dienen als eenheid op te treden en een uniforme boodschap
te verkondigen. Gemengde signalen kunnen ervoor zorgen dat betrouwbaarheid in twijfel wordt
getrokken, maar het kan ook zorgen voor onterechte hoop.

34

HOOFSTUK 7. SAMENWERKING TUSSEN DE ORGANISATIES IN DE GRONINGSE LVV
7.1 INLEIDING
In de literatuur is weinig bekend over de samenwerking en hoe dit in de Groningse pilot-LVV wordt
ervaren. Dit is niet verrassend. De pilot-LVV is een project dat loopt voor 3 jaar en is begonnen in 2019.
Samenwerkingspartners proberen in zoveel mogelijk overeenstemming een bestendige oplossing te
vinden, maar binnen de Groningse pilot-LVV zijn partijen betrokken met verschillende visies. Een goede
samenwerking is daarom cruciaal om resultaat te behalen. Om een beeld te krijgen over hoe de
samenwerking er in de Groningse LVV uit ziet, is hier bij de interviews aandacht aan besteed.

7.2 VISIES VAN SAMENWERKINGSPARTNERS
Het overleg tussen de samenwerkingspartners vindt plaats op basis van een agenda. Er worden
mededelingen gedaan, verslagen uitgebracht en nieuwe aanmeldingen besproken. Bij het bespreken van
nieuwe aanmeldingen wordt bekeken of voldaan is aan de toelatingscriteria en of er voldoende informatie
is om het perspectief te bepalen. Er wordt direct nagedacht over welk traject realistisch is. De partijen
proberen op deze wijze de voortgang te bewaken. Samenwerkingspartners kunnen casuïstiek inbrengen
als de behoefte bestaat deze met de bij het overleg aanwezige partners te bespreken. Tijdens overleggen
is er voldoende ruimte om input te leveren. Uit onderzoek van regioplan blijkt dat deze mogelijkheid de
samenwerkingspartners motiveert om de handen uit de mouwen te steken.89 Dit is bevorderlijk voor een
succesvolle samenwerking. Wanneer alles binnen het overleg is besproken wordt zoveel mogelijk in
overeenstemming ingezet op een begeleidingstraject. Hier wordt per individueel geval een tijdspad aan
gekoppeld.
Alle samenwerkingspartners hebben hun eigen visie, mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat is volgens
hen onoverkomelijk. Stichting INLIA, de organisatie die dagelijks in contact staat met de doelgroep, heeft
binnen de Groningse pilot-LVV een andere visie dan samenwerkingspartners die werken vanuit
rijksbeleid90. Stichting INLIA heeft als organisatie niet de mogelijkheden om vergunningen te verstrekken
of mensen terug te sturen. Daarom is de belangrijkste rol van de organisatie richting geven aan het
perspectief van vreemdelingen. Het over-en-weer creëren van vertrouwen geldt hierbij als basis. De IND
en DT&V hebben hun eigen werkwijze, die minder dan bij Stichting INLIA berust op een vertrouwensrelatie
met de vreemdeling. De samenwerkingspartners uit de vreemdelingenketen, de DT&V, AVIM en IND,
richten zich volgens de operationeel expert van de AVIM en een medeweker van de DT&V meer op het
toepassen van en werken binnen de wet- en regelgeving. Deze samenwerkingspartners werken vanuit
rijksbeleid. Dat samenwerkingspartners die in (dagelijks) contact staan met de vreemdeling het hier niet
mee eens zijn is volgens de geïnterviewden onoverkomelijk. Het verschil in visie uit zich ook in het feit dat
bijvoorbeeld Stichting INLIA flexibiliteit tussen begeleidingsscenario’s wenselijk acht. De operationeel
expert van AVIM daarentegen wenst meer voortvarendheid te zien als eenmaal een begeleidingsscenario
is gekozen.
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De verschillen in visies zijn ook van invloed op de informatiedeling tussen samenwerkingspartners in de
vreemdelingenketen en samenwerkingspartners die in (dagelijks) contact staan met de vreemdeling.
Basisinformatie, de juridische voorgeschiedenis en juridisch relevante zaken delen de
samenwerkingspartners met elkaar. Bij sommige zaken is het niet duidelijk of het wel in het belang van
de cliënt is. Met het delen van deze informatie zijn organisaties die in direct contact met de vreemdeling
staan, als gevolg van de verschillende visies, terughoudend. De merkbare verschillen zijn er volgens de
senior beslismedewerker van de IND niet op alle vlakken. Voor de start van de pilot-LVV bestond het beeld
dat er sprake zou zijn van een botsing tussen de samenwerkingspartners in de vreemdelingenketen en
samenwerkingspartners die in (dagelijks) contact staan met de vreemdeling. Dat beeld is totaal niet
bevestigd.91
Tussen de verschillende visies moeten de samenwerkingspartners een weg zien te vinden. Uit de
interviews is gebleken dat dit met vallen en opstaan gaat. Men moet onthouden dat niet alle
samenwerkingspartners vanuit hetzelfde principe aan tafel zitten. Uit onderzoek van regioplan blijkt dat
het onderlinge vertrouwen van partijen alsmede het bestaan van gedeelde zienswijzen van positieve
invloed is op de samenwerking. De bestaande verschillen moeten de samenwerkingspartners van elkaar
accepteren. Op die manier kunnen realistische bestendige oplossingen bereikt worden.92 Er is onderling
genoeg respect om de bestaande verschillen in visies te accepteren. Dat is noodzakelijk om goed te
kunnen samenwerken.
Uit onderzoek van regioplan blijkt tevens dat sterk leiderschap een rol speelt bij een succesvolle
samenwerking. Sterk leiderschap is noodzakelijk om partijen samen te brengen en te zorgen voor een
collaborative spirit. Dat wil zeggen dat er cohesie bestaat tussen partijen en ze echt gezamenlijk aan iets
werken. In Groningen zijn de samenwerkingspartners tevreden over de uitvoering van de regierol van de
gemeente Groningen. Bovendien zijn de samenwerkingspartners van mening dat de samenwerking in
Groningen goed loopt. Dat is onder andere het gevolg van dat er al eerder samenwerking bestond, toen
Groningen nog bed-bad-brood-opvang bood. De verhoudingen zijn toen al voorgesorteerd op de LVV. De
Pilot had daardoor een goede basis om mee van start te gaan.

7.3 KNELPUNTEN BINNEN DE SAMENWERKING
De samenwerking tussen samenwerkingspartners binnen de LVV verloopt over het algemeen goed. In het
proces van samenwerking zijn uit de interviews wel verschillende knelpunten naar voren gekomen.
Een eerste knelpunt dat wordt genoemd is dat er niet voortvarend genoeg gewerkt wordt. De
samenwerkingspartners moeten volgens de operationeel expert van de AVIM achter het gekozen
begeleidingstraject staan. Wanneer er geen kans op legalisering van verblijf is en de vreemdeling moet
terugkeren naar het herkomstland, moet dit ook door alle betrokken samenwerkingspartners uitgestraald
en gecommuniceerd worden naar de vreemdeling toe. Er mag binnen het proces van samenwerking nog
beter gecommuniceerd en met meer structuur gewerkt worden.
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Senior beslismedewerker IND (19 mei 2020). Persoonlijke communicatie.
Medewerker DT&V (23 mei 2020). Persoonlijke communicatie.
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Een tweede knelpunt dat naar voren werd gebracht is het ontbreken van een centraal registratiesysteem
waarin individuele begeleidingstrajecten gevolgd kunnen worden. Deze opvatting werd door alle
samenwerkingspartners geuit. Uit het onderzoek van Regioplan blijkt dat voor een goede samenwerking
belangrijk is dat men op de hoogte is van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Op die manier kan er
snel geschakeld worden en kunnen knelpunten worden opgelost. Met een goed centraal
registratiesysteem binnen de pilot-LVV93 kunnen samenwerkingspartners zaken die van belang zijn voor
de vreemdeling en de voortgang binnen het begeleidingstraject wegschrijven. Met een goed
registratiesysteem kan volgens de projectleider van de gemeente Groningen de casuïstiek beter worden
gevolgd. Op casusniveau zijn zaken met betrekking tot de voortgang nu nog lastig terug te vinden.
Samenwerkingspartners zullen met een goed centraal registratiesysteem beter op de hoogte zijn van de
genomen en de nog te nemen stappen. Samenwerkingspartners leggen de voortgang van het
begeleidingstraject op eigen wijze vast, dit is volgens de operationeel expert van de AVIM een duidelijk
gemis.
Een derde knelpunt dat naar voren wordt gebracht door de geïnterviewden heeft betrekking op de
procedurele werkwijze. De meningen zijn hierover verdeeld. Enerzijds wordt aangevoerd dat moet
worden gewerkt met strakke procedures en dat de afspraken die daaruit voortvloeien zoveel mogelijk
moeten worden nageleefd. Anderzijds wordt gewezen op het belang van flexibiliteit en op het gevaar van
werken met te strakke procedures. De operationeel expert van AVIM geeft aan dat de afspraken
momenteel vaak te vrijblijvend zijn, waardoor de voortgang van de begeleiding worden belemmerd (en
daarmee de vereiste tijdsduur voor het doorlopen van de begeleidingstrajecten toeneemt). De
vertegenwoordiger van INLIA stelt juist dat flexibiliteit van groot belang is, met name voor de partijen die
in dagelijks contact staan met de doelgroep. Flexibiliteit is onmisbaar om het vertrouwen van de
vreemdeling te winnen en van daaruit resultaten te boeken. Kiezen voor strakkere procedures en
inleveren op flexibiliteit zou volgens de vertegenwoordiger van INLIA kunnen leiden tot een ‘stroperig’
verloop van de begeleiding.

7.4 NIEUWE INZICHTEN
Tijdens de interviews worden niet alleen veronderstellingen vanuit de literatuur bevestigt, maar komt ook
een aantal andere factoren naar voren dat van invloed is op de doorlooptijden van begeleidingstrajecten
binnen de LVV. Groningen onderscheidt zich van andere pilotgemeenten doordat er in Groningen maar
één uitvoeringsinstantie is. Dat heeft een versnellend effect.
Een vertraging in het begeleidingsproces kan zich voordoen als een advocaat gezocht moet worden. Als
tijdens het begeleidingsproces met een advocaat gesproken moet worden, dan kan het wachten daarop
veel tijd kosten. In die tijd kom je niet verder. VWNN voert aan dat het wisselen tussen verschillende
begeleidingsscenario’s ook veel tijd kost. De operationeel expert van AVIM is derhalve van mening dat
direct aan de slag moet worden gegaan wanneer een begeleidingsscenario is gekozen. Stichting INLIA
daarentegen wenst flexibiliteit, nu te veel structuur juist kan leiden tot stroperigheid in de begeleiding.
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Niet alleen in Groningen ontbreekt een goed registratiesysteem, dit is een landelijk probleem in alle pilotgemeenten.
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Dat kan ook weer voor vertraging zorgen. De operationeel expert van AVIM voert tevens aan dat veel
vreemdelingen de voortgang frustreren door HASA’s in te dienen, waarvan eigenlijk van tevoren al
duidelijk is dat dit kansloos is. Toch moet weer een beslissing worden afgewacht. Dat leidt tot een
vertraging in de begeleiding. De slagvaardigheid van de DT&V wordt als versnellende factor aangemerkt.94
Een verbeterpunt dat kan leiden tot een sneller verloop van de begeleidingstrajecten is het gezamenlijk
oppakken van de caseload.95 Als de samenwerkingspartners tegelijk met een aantal zaken bezig is, dan
kunnen deze sneller worden afgehandeld dan wanneer ieder voor zich werkt en zich ergens anders mee
bezig houdt. Vele handen maken licht werk.

7.5 CONCLUSIE
Verschillende visies binnen de pilot-LVV zijn onoverkomelijk. Partijen moeten daarin hun weg zien te
vinden en rekening houden met het feit dat niet iedereen vanuit hetzelfde principe aan tafel zit. Onderling
is er genoeg respect om bestaande verschillen te accepteren, wat noodzakelijk is voor een goede
samenwerking. Een verschil in visie uit zich bijvoorbeeld in het feit dat samenwerkingspartners in de
vreemdelingenketen de procedures strakker willen wegzetten, terwijl organisaties die in (dagelijks)
contact staan met de vreemdeling juist flexibiliteit willen behouden.
De keuze voor een begeleidingstraject moet door de samenwerkingspartners ook worden uitgestraald
naar de vreemdeling. Uit de interviews blijkt dat dit nog niet altijd goed gaat en dat op dit punt nog ruimte
voor ontwikkeling bestaat. Naast eenduidigheid in de communicatie ontbreekt een systeem waarin de
voortgang van individuele begeleidingstrajecten kan worden vastgelegd. Uit onderzoek van regioplan
blijkt dat knelpunten kunnen worden opgelost indien samenwerkingspartners goed op de hoogte zijn van
elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Het ontbreken van een registratiesysteem kan ervoor zorgen
dat voortgang in een begeleidingstraject niet goed in kaart kan worden gebracht. De opvatting dat het
ontbreken van zo’n systeem een knelpunt is wordt door samenwerkingspartners breed gedragen.
Binnen overleggen is voldoende ruimte voor samenwerkingspartners om input te leveren. In de Groningse
pilot-LVV zijn de betrokken partijen over het algemeen tevreden over de samenwerking en de uitvoering
van de regierol door de gemeente. Sterk leiderschap is noodzakelijk om partijen samen te brengen en te
zorgen voor een zogeheten ‘collaborative spirit’. De gemeente Groningen ondervindt voordeel van het
feit dat voor de LVV van start ging, er al een samenwerkingsverband was. Dat heeft tot gevolg dat partijen
al op elkaar waren ingespeeld. Een goede samenwerking tussen de partijen kan het verloop van
begeleidingstrajecten binnen de LVV voorspoedigen. Als partijen het snel eens zijn over welk
begeleidingstraject moet worden ingezet en daar ook direct samen mee aan de slag gaan, dan zorgt dat
voor een sneller procesverloop dan wanneer partijen het maar niet eens kunnen worden. Een goede
samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot de caseload, zou het proces zeker kunnen versnellen.
Als je met ketenpartners gezamenlijk een aantal vreemdelingen behandelt, dan kan je daar sneller
resultaat bereiken dan wanneer iedereen ergens anders mee bezig is.
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HOOFDSTUK 8. CONCLUSIE
8.1 DOEL VAN DIT ONDERZOEK
Dit onderzoek ging van start met de vraag “Wat is een realistische tijdsduur voor het begeleiden van de
doelgroep naar een bestendige oplossing?”. Als bestendige oplossing wordt aangemerkt legalisering van
verblijf, terugkeer naar het land van herkomst en doormigratie naar een ander veilig land. Al snel bleek
dat de tijdsduur onderhevig is aan een groot aantal factoren met een complexe samenhang, die per
individu verschilt. Bovendien kan niet objectief worden bepaald wat een ‘realistische tijdsduur’ is. Wat is
immers realistisch? In samenspraak met de gemeente Groningen is besloten dit onderzoek in te zetten
als eerste stap naar beantwoording van de vraag wat een realistische tijdsduur is voor het begeleiden van
de doelgroep naar een bestendige oplossing, in plaats van als definitieve stap. Dit onderzoek dient als
verkennend onderzoek, om factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de tijdsduur. De
hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: ‘Welke factoren zijn van invloed op de duur van het begeleiden
van vreemdelingen zonder recht op verblijf of recht op rijksopvang naar een bestendige oplossing in de
Groningse LVV-pilot?’. Een antwoord op deze vraag is geformuleerd aan de hand van beschikbare
literatuur en interviews met de bij de Groningse LVV betrokken partijen, te weten de gemeente
Groningen, de DT&V, AVIM, IND, INLIA en VWNN.
De kerntaak van de LVV is het begeleiden van de vreemdelingen zonder recht op verblijf of recht op
rijksopvang naar een bestendige oplossing. Daarbij gaat het met name om het bieden van ondersteuning:
het creëren van een bestendige oplossing wordt beschouwd als de eigen verantwoordelijkheid van de
vreemdeling. Om een goede voortgang van de LVV te bewerkstelligen, werken de bij de LVV betrokken
partijen nauw samen.

8.2 FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE DUUR VAN DE BEGELEIDINGSTRAJECTEN BINNEN DE GRONINGSE LVV
Er is een aantal factoren dat bijdraagt aan een effectieve begeleiding van vreemdelingen zonder recht op
verblijf en/of rijksopvang die zich in de LVV bevinden. De communicatie met de vreemdeling neemt
daarbij een centrale rol in. Er moet een vertrouwensband worden opgebouwd, waarbij realistische
verwachtingen voor de vreemdeling worden geschept. Daarnaast moet worden gebouwd aan een
toekomstperspectief en de vreemdeling dient de eigen regie terug te krijgen. Het is belangrijk dat de
samenwerkingspartners met eenduidige signalen komen. Daarnaast dienen gezondheidsbelemmeringen
te worden weggenomen en moet een stabiele opvang met dagbesteding worden geboden om de
vreemdeling te motiveren na te denken over een toekomstperspectief. Bij aankomst in de LVV wordt de
vreemdeling geplaatst in één van de drie begeleidingsscenario’s, te weten terugkeer, legalisering van
verblijf of ‘perspectief in afwachting’. De eerste rol is hierbij weggelegd voor de IND. Als eerste wordt
gekeken of er voor de vreemdeling mogelijk nog ruimte is voor verblijf op grond van een
verblijfsvergunning asiel of regulier. De andere samenwerkingspartners vullen de informatie aan. Als
legalisering van verblijf echt geen optie is, komen de andere scenario’s aan bod. Dan wordt ingezet op
terugkeer naar het land van herkomst. Een vreemdeling wordt in het scenario perspectief in afwachting
geplaatst als er onvoldoende informatie beschikbaar is om de vreemdeling direct in een ander scenario te
plaatsen, of wanneer er bijvoorbeeld eerst aan de psychische of medische gesteldheid van de vreemdeling
moet worden gewerkt voordat kan worden nagedacht over de toekomst. Het scenario terugkeer naar het
land van herkomst is het begeleidingsscenario dat in de gemeente Groningen het meeste voorkomt. Voor
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legalisering van verblijf en doormigratie naar een ander veilig land gelden strenge eisen, waardoor deze
oplossingen minder vaak voorkomen. In dit onderzoek lag derhalve de focus met name op terugkeer naar
het land van herkomst als bestendige oplossing, waarbij terugkeerbereidheid van de vreemdeling een
centrale rol inneemt.
Om de vreemdeling te motiveren, is een juiste bejegening van groot belang. Dat kan zorgen voor een
grotere terugkeerbereidheid. Een vertrouwensband tussen de vreemdeling en de samenwerkingspartners
motiveert de vreemdeling om na te denken over een toekomstperspectief. Het belang van een goede
vertrouwensrelatie tussen de vreemdeling en de samenwerkingspartners wordt ook in de interviews
onderschreven. De vreemdeling moet zich bewust zijn van het feit dat verblijf in Nederland geen oplossing
biedt. Daarvoor is van belang dat de vreemdeling kan vertrouwen op de adviezen die de hulpverleners
hem geven. Het verkondigen van een eenduidige boodschap door alle betrokken partijen kan bijdragen
aan het vertrouwen in de juistheid van deze mededelingen. Het moet worden voorkomen dat de
vreemdeling onterechte hoop op legalisering van verblijf krijgt door gemengde signalen. Onterechte hoop
kan de terugkeerbereidheid van de vreemdeling negatief beïnvloeden.
Naast de wijze waarop met de vreemdeling wordt gecommuniceerd en de opvang die de vreemdeling
stabiliteit moet bieden, komen in zowel de literatuur als de interviews verschillende factoren naar voren
die de terugkeerbereidheid van de vreemdeling kunnen beïnvloeden. Om na te kunnen denken over de
toekomst, is bijvoorbeeld van belang dat de vreemdeling een goede medische en psychische gesteldheid
heeft. Is dat niet het geval, dan dienen deze belemmeringen eerst te worden gestabiliseerd of opgelost.
Een belangrijke factor die de terugkeerbereidheid beïnvloed is het toekomstperspectief in zowel
Nederland als het land van herkomst. Daarbij kan het ook van belang zijn of een vreemdeling nog
familiebanden heeft in het herkomstland. Het hebben van familie waardoor iemand kan worden
opgevangen kan de terugkeerbereidheid vergroten. Aan de andere kant kan dit juist ook een
belemmerende factor zijn, bijvoorbeeld om gevoelens van schaamte of het teleurstellen van familieleden
te voorkomen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het toekomstperspectief in het herkomstland een grotere
rol speelt dan het perspectief in Nederland.
Naast de medische en psychische gesteldheid en het gepercipieerde toekomstperspectief, spelen de duur
en legitimiteit van de procedures in Nederland een rol. Hoe langer iemand in Nederland verblijft, des te
meer hij zich kan hechten aan Nederland of vervreemd raakt van het land van herkomst. Indien de
vreemdeling de uitkomst van de procedure in Nederland legitiem acht, is hij eerder bereid na te denken
over een andere bestendige oplossing. Het bieden van 24-uurs opvang aan de vreemdeling biedt ruimte
en rust, wat de mogelijkheid om na te denken over een toekomstperspectief vergroot.
Naast de terugkeerbereidheid is ook een aantal praktische factoren van belang, zoals het wel of niet
beschikken over de juiste reisdocumenten. Het ontbreken van deze documentatie levert ook volgens de
samenwerkingspartners vaak problemen op, ongeacht voor welk perspectief gekozen is.
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8.3 SAMENWERKING BINNEN DE GRONINGSE PILOT-LVV
Binnen de Groningse pilot-LVV hebben de betrokken samenwerkingspartners verschillende visies. Dat
samenwerkingspartners het soms niet met elkaar eens zijn is onoverkomelijk. Tussen de verschillende
visies moeten samenwerkingspartners een weg zien te vinden en dat gaat met vallen en opstaan. Er moet
in de gaten worden gehouden dat niet alle samenwerkingspartners vanuit een hetzelfde principe aan tafel
zitten, maar onderling worden de verschillende visies van elkaar geaccepteerd. Dat is noodzakelijk om
goed samen te kunnen werken. Binnen de overleggen in de Groningse pilot-LVV is er voldoende ruimte
voor samenwerkingspartners om input te leveren. In Groningen zijn de samenwerkingspartners tevreden
over de samenwerking in het algemeen en de uitvoering van de regierol door de gemeente. Uit onderzoek
van regioplan blijkt dat sterk leiderschap noodzakelijk is om partijen samen te brengen en te zorgen voor
een zogeheten ‘collaborative spirit’. Toen de pilot-LVV van start ging, bestond in Groningen al een
samenwerkingsverband vanwege de voormalige BBB-voorziening. Wat betreft de samenwerking, had de
gemeente Groningen dus al een goede basis.
Naast eenduidigheid in de communicatie ontbreekt een systeem waarin de voortgang van individuele
begeleidingstrajecten kan worden gewaarborgd. Uit onderzoek van regioplan is gebleken dat knelpunten
kunnen worden opgelost indien samenwerkingspartners goed op de hoogte zijn van elkaars rollen en/of
verantwoordelijkheden. Door het ontbreken van een registratiesysteem kan de voortgang in het
begeleidingstraject niet goed in kaart kan worden gebracht. De opvatting dat het ontbreken van een
dergelijk systeem een knelpunt is in de samenwerking binnen de Groningse LVV wordt door de
samenwerkingspartners breed gedragen.
Het verschil in visies uit zich onder andere in het feit dat samenwerkingspartners die uitgaan van
rijksbeleid graag zien dat de procedures strakker worden weggezet. Als eenmaal voor een
begeleidingstraject gekozen is, dan moet daar ook aan gewerkt worden. Aan de andere kant zien
samenwerkingspartners die in (dagelijks) contact met de vreemdeling staan graag meer flexibiliteit. Je
moet je niet blindstaren op één begeleidingsscenario. Te veel structuur zou juist kunnen leiden tot
stroperigheid.
Samenwerkingspartners binnen de Groningse LVV zijn over het algemeen tevreden over samenwerking in
zijn geheel en de uitoefening van de regierol door de gemeente. Wat voor een goede start van de LVV
heeft gezorgd, is dat voor de LVV bestond de partijen al met elkaar samenwerkten in de toenmalige BBB.
De organisaties waren daardoor al goed op elkaar ingespeeld. Deze goede samenwerking versnelt de
doorlooptijden van de begeleidingstrajecten binnen de Groningse LVV. Als partijen het snel eens zijn over
welk begeleidingstraject moet worden ingezet en daar ook direct samen mee aan de slag gaan, dan zorgt
dat voor een sneller procesverloop dan wanneer partijen het maar niet eens kunnen worden. Een goede
samenwerking, in het bijzonder met betrekking tot de caseload, heeft ook een versnellend effect. Als je
met ketenpartners gezamenlijk een aantal vreemdelingen behandelt, dan kan je daar sneller resultaat
bereiken dan wanneer iedereen ergens anders mee bezig is.
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8.4 EEN BEKNOPT ANTWOORD OP DE HOOFDVRAAG: WELKE FACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP DE DUUR VAN DE
BEGELEIDINGSTRAJECTEN IN DE GRONINGSE LVV-PILOT VAN VREEMDELINGEN ZONDER RECHT OP VERBLIJF OF RECHT
OP RIJKSOPVANG NAAR EEN BESTENDIGE OPLOSSING?
Al met al kan worden gezegd dat de doorlooptijden van vreemdelingen zonder recht op verblijf en/of
rijksopvang afhankelijk is van een combinatie van verschillende factoren die per individu kunnen
verschillen. Zowel de medische en psychische gesteldheid van de vreemdeling, als de
toekomstperspectieven in Nederland en het land van herkomst spelen een rol. Daarnaast is de duur en
legitimiteit van de procedure in Nederland van belang. Verder is het noodzakelijk dat de partijen die bij
de LVV betrokken zijn goed met elkaar samenwerken. Daarvoor is nodig dat partijen zich bewust zijn van
verschillen in visies en deze van elkaar accepteren. Een goede samenwerking is van belang om
overeenstemming te bereiken over de keuze voor een bepaald begeleidingstraject, informatiedeling
onderling en de communicatie naar de vreemdeling toe. Een goede samenwerking kan de doorlooptijden
van vreemdelingen in de pilot-LVV verkorten.
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HOOFDSTUK 9. DISCUSSIE: WAT IS EEN REALISTISCHE TIJDSDUUR VOOR HET
BEGELEIDEN VAN DE DOELGROEP NAAR EEN BESTENDIGE OPLOSSING?
Een van de ontwikkelvragen voor de gemeente Groningen is: ‘wat is een realistische tijdsduur voor het
begeleiden van de doelgroep naar een bestendige oplossing?’. Om inzichtelijk te maken wat de waarde
van een realistische tijdsduur is, is aan respondenten gevraagd een invulling te geven aan dit begrip.
Daarnaast is ingegaan op de visie van de respondenten tegenover het verbinden van een maximale
verblijfsduur voor de opvang.
Zowel de projectleider als de beleidsmedewerker van de gemeente Groningen zijn geen voorstander van
het verbinden van een maximale tijdsduur aan het verblijf in de pilot-LVV. Volgens de projectleider zijn de
resultaten nu ook goed zonder dat er sprake is van een maximale tijdsduur aan het verblijf in de pilot-LVV.
De beleidsmedewerker geeft aan dat sommige casussen gewoon veel tijd kosten. Uit de 12-weken termijn
in de VBL blijkt ook al dat deze termijn gewoon niet werkt, dat is volgens de beleidsmedewerker van de
gemeente Groningen voldoende bewijs. Stichting INLIA is ook tegen het verbinden van een maximale
verblijfsduur in de pilot-LVV. De focus moet liggen op het vinden van een bestendige oplossing en niet op
het bereiken van een uitkomst binnen een bepaalde termijn. Volgens de vertegenwoordiger van Stichting
INLIA is het niet wenselijk dat begeleidingstrajecten lang duren, maar is het nog minder wenselijk dat
mensen na het verlopen van de termijn weer op straat belanden. Buiten een termijn om moeten mensen
ook van straat gehouden worden en moet gezamenlijk aan een oplossing worden gezocht. Als na verloop
van tijd geen oplossing is bereikt, zal Stichting INLIA daarmee geconfronteerd worden doordat de
vreemdeling na een tijd weer om opvang zal vragen. VWNN sluit zich aan bij deze opvatting. Bij het
verbinden van een maximale verblijfsduur aan verblijf in de LVV belanden mensen weer op straat. Dan is
het dus weggegooid geld, want de LVV dient ook als oplossing voor eventuele openbare orde problemen.
Wel is het mogelijk om met een cliënt afspraken te maken over wanneer het verblijf wordt beëindigd als
hij of zij niet meewerkt.
De operationeel expert van de AVIM, senior beslismedewerker van de IND en de medewerker van de
DT&V zien wel wat in een vorm van een maximale verblijfsduur. Volgens de IND kan zo’n termijn als stok
achter de deur zorgen voor activering en motivering van de vreemdeling. Daarbij wordt wel opgemerkt
dat er altijd ruimte moet blijven voor maatwerk. De operationeel expert van de AVIM stelt dat een
maximum verblijfsduur niet absoluut moet zijn en dat ook hier maatwerk leveren van belang is. De
medewerker van de DT&V neemt hierover hetzelfde standpunt in. Het volledig ontbreken van een termijn
maakt de opvang misschien te vrijblijvend.
Uit interviews met de samenwerkingspartners is gebleken dat invulling van een realistische tijdsduur lastig
te bepalen is. De projectleider van de gemeente Groningen geef aan dat er een balans moet worden
gevonden tussen het motiveren van de vreemdeling, het opbouwen van vertrouwen en het behalen van
resultaten. Volgens de beleidsmedewerker van de gemeente Groningen is het belang van een realistische
tijdsduur dat meer vat wordt gekregen op waarom de begeleiding lang of kort duurt. Dat is in het belang
van de doelgroep. Een realistische tijdsduur kan, ongeacht wat deze precies is, wel helpen om sneller te
werken in het belang van de vreemdeling en om aan te tonen waarom iets lang duurt. Volgens Stichting
INLIA is een realistische tijdsduur niet vast te stellen, omdat het te veel van individuele factoren
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afhankelijk is. Het is van belang flexibiliteit in de begeleiding te handhaven om in te spelen op
verschillende situaties. De senior beslismedewerker van de IND geeft aan dat een realistische tijdsduur
afhankelijk is van het perspectief van de vreemdeling in de pilot-LVV. Een realistische tijdsduur is wel
belangrijk om bij de buitenwereld draagvlak te behouden voor het LVV-project. Daarnaast kan het ook
van belang zijn voor het afdwingen van medewerking aan de kant van de vreemdeling. Omdat situaties
verschillen, moet maatwerk altijd mogelijk blijven. Een invulling geven aan het begrip realistische tijdsduur
is een belangrijk startpunt. Volgens VWNN is een realistische tijdsduur ook afhankelijk van een aantal
praktische zaken, zoals de bezetting en beschikbaarheid van medewerkers. De operationeel expert van
de AVIM heeft een vrij concreet beeld van wat een realistische tijdsduur moet zijn, de operationeel expert
stelt dat een termijn van drie maanden in beginsel een goed uitgangspunt is.
Volgens de medewerker van de DT&V moet deze termijn iets langer zijn. Een half jaar met de mogelijkheid
tot maatwerk na een termijn van drie maanden lijkt de medewerker een realistische tijdsduur. Het belang
van deze tijdsduur is om mensen een punt te geven om naartoe te werken. Dat zorgt voor motivatie en
voorkomt dat mensen een passieve houding aannemen.
Er zijn verschillende factoren die het verblijf in de pilot-LVV kunnen versnellen of vertragen.
Vreemdelingen dienen gemotiveerd te zijn om mee te werken aan het realiseren van een bestendige
oplossing. Indien vreemdelingen niet gemotiveerd zijn moeten zij binnen de pilot-LVV gemotiveerd
worden. Dit kan voor eventuele vertraging zorgen. Vreemdelingen in de pilot-LVV bevinden zich in
verschillende situaties, hier moet tijdens het begeleidingstraject rekening mee worden gehouden.
Samenwerkingspartners dienen flexibel te zijn om in te kunnen spelen op specifieke situaties van de
vreemdeling. Met het vaststellen van een realistische tijdsduur hebben de samenwerkingspartners en
vreemdelingen een concreet punt om naar toe te werken. De samenwerkingspartners zijn zich bewust
van het feit dat maatwerk naar individueel niveau centraal moet staan. Dit kan ertoe leiden dat sommige
vreemdelingen het begeleidingstraject sneller doorlopen dan de voorgeschreven (realistische) tijdsduur
en anderen er langer over doen.
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BIJLAGE 1: INTERVIEWVRAGEN
Inleidende vragen
Wat is uw functie binnen uw organisatie?
Kunt u een korte beschrijving geven van de werkzaamheden die deze organisatie verricht in het kader van
de LVV-pilot in Groningen?
Hoe zou u het belang en de taak (‘maatschappelijke plicht’) van uw organisatie omschrijven als
ketenpartner in de LVV-pilot?
Inhoudelijke inzichten
Welke factoren zijn volgens u in algemene zin met name van invloed op de duur (langer/korter) van het
verblijf van een individu in de LVV?
→ Plus extra vraag: rangschikking: wat komt het vaakst voor/is van grootste invloed?
In hoeverre denkt u dat uw organisatie en de andere samenwerkingspartners daar iets aan kunnen
doen/invloed op kunnen oefenen?
Zijn er knelpunten binnen de Groningse LVV, die kunnen leiden tot een vertraging in de begeleiding van
de doelgroep naar een bestendige oplossing? Zo ja, welke?
Ziet u mogelijke verbeterpunten? Waar en hoe?
Elke LVV-gemeente heeft een bepaalde vrijheid om zijn eigen invulling te geven aan het beleid en de
procedures.
- Als we het hebben over deze vrije invulling, waarin onderscheidt de praktijk van Groningen zich
van die in de andere steden?
- Is deze specifieke invulling van invloed op de tijdsduur van de begeleiding tot een bestendige
oplossing? Is sprake van een versnellend, of juist vertragend effect?
Hoe kijkt u aan tegen het verbinden van een maximum aan de verblijfsduur in de Groningse LVV?
- Waarom bent u hier een voorstander/tegenstander van?
- Zo ja: hoe lang?
Zou u een invulling kunnen geven aan het begrip ‘realistische tijdsduur’? Wat zou volgens u een
realistische tijdsduur zijn en wat denkt u dat het belang daarvan is?
Het doel van de LVV is het begeleiden van de doelgroep naar een bestendige oplossing: legaal verblijf,
terugkeer of hervestiging. Hiertoe wordt de doelgroep ingedeeld in drie ‘begeleidingsscenario’s’, gericht
op terugkeer (1), het verkrijgen van een verblijfsvergunning (2) en de categorie ‘anders’ (3).
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Wat is doorslaggevend voor het plaatsen van een vreemdeling in een van de scenario’s?
Welke zaken zijn van
begeleidingsscenario’s?

versnellende

dan

wel

vertragende

invloed

in

de

verschillende

Als terugkeer het aangewezen doel is, dient dit op de eerste plaats vrijwillig tot stand te komen.96 Hierbij
komt het in belangrijke mate aan op de terugkeerbereidheid van de vertrekplichtige vreemdeling.
Wat is naar uw ervaring (en die van Vluchtelingenwerk als organisatie) hoofdzakelijk van invloed op de
terugkeerbereidheid aan de kant van vertrekplichtige vreemdelingen?
Vinden belemmeringen in het scenario van terugkeer voornamelijk hun grondslag in het niet kunnen
vertrekken (praktische belemmeringen), of in het niet willen vertrekken (tegenwerken)?
→ Is hierin vaak sprake van samenloop?
Waar komen belemmeringen in het scenario van doormigratie met name uit voort?
Waar komen belemmeringen in het scenario van legalisatie met name uit voort?

Samenwerking
Kunt u ons in het kort vertellen hoe een overleg met de samenwerkingspartners van de LVV eraan toe
gaat?
Hoe ervaart u de samenwerking met samenwerkingspartners?
Zijn er (merkbare) verschillen in visies van samenwerkingspartners, en in hoeverre denkt u dat dit de
samenwerking beïnvloedt?
Zijn er problemen die de samenwerking ongunstig beïnvloeden?
Heeft de samenwerking of de manier waarop overleg plaatsvindt volgens u invloed op de tijdsduur van
procedures voor vreemdelingen die zich in de LVV bevinden, en op welke manier?

Afsluiting
Zou u in een of meer kernzinnen kunnen vatten wat volgens u het belangrijkste is in de LVV-pilot?
Ter verduidelijking: Waarvoor staat het landelijke LVV-project volgens u?
Heeft u nog opmerkingen/suggesties?
96

Zoals bepaald in de Terugkeerrichtlijn, Richtlijn 2008/115/EG, en onder meer uitgewerkt in de Leidraad Terugkeer
en Vertrek van DT&V (16 januari 2015).
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Heeft u vragen voor ons?
Kent u andere mensen die mogelijk beschikken over inzichten die relevant zijn voor ons onderzoek, en
zou u ons met deze perso(o)n(en) in contact kunnen brengen?

47

LITERATUURLIJST
Rapporten
Cassarino 2004
Cassarino, J. P. (2004). Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants
Revisited. International Journal on Multicultural Societies, 6(2), 259–279.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1730637
Convenant pilot-LVV gemeente Groningen 2019
Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2019, 1 juni). Convenant Pilot-LVV in gemeente Groningen.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/bijlage-convenant-groningen
Koppes 2017
Koppes, S. (2017, mei). Valse hoop of bittere noodzaak. Amnesty International & Stichting Los.
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/05/Def-AMN_17_13_Rapport-Opvang-mensen-zonderverblijfsrecht_WEB-1.pdf?x55436
Leerkes, Galloway & Kromhout 2011
Leerkes, A., Galloway, M., & Kromhout, M. (2011, juni). Terug of niet? Determinanten van
terugkeerintenties en -attitudes onder (bijna) uitgeprocedeerde asielmigranten.
https://pdfs.semanticscholar.org/c5d5/1fc0ee53914eddbd71628e3ea407f583eff7.pdf
Regioplan 2015
Regioplan. (2015, juli). Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen.
https://www.wodc.nl/binaries/2492-volledige-tekst_tcm28-73703.pdf
Regioplan 2020
Regioplan. (2020, 5 juni). Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen.
https://www.wodc.nl/binaries/3068%20volledige%20tekst_tcm28-451600.pdf
Gemeente Groningen 2019
Gemeente Groningen, IND, DT&V, AVIM, & Stichting INLIA. (2019, augustus). Uitvoeringsplan Pilot
Landelijke Vreemdelingen Voorziening Groningen. https://www.inlia.nl/nl/download/971
VNG & Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
VNG & Ministerie van JenV. (2018, 30 november). Samenwerkingsafspraken Landelijke Vreemdelingen
Voorzieningen. Getekende samenwerkingsafspraken. VNG.
https://vng.nl/brieven/samenwerkingsafspraken-landelijke-vreemdelingen-voorzieningen

48

WODC 2018
WODC. (2018, april). Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen
en de invloed daarvan op terugkeer. https://www.wodc.nl/binaries/2882_Volledige_Tekst_tcm28325328.pdf
Jurisprudentie
Europees Comité voor Sociale Rechten, 20 oktober 2009, Defence for Children International (DCI) t. The
Netherlands, Complaint No. 47/2008.
Europees Comité voor Sociale Rechten, 10 november 2014, Conference of European Churches (CEC) t.
the Netherlands, Complaint No. 90/2013.
Hoge Raad 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5328.
Centrale Raad van Beroep 17 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4178.
Wet- en regelgeving
Wet Centraal orgaan opvang asielzoekers
Vreemdelingenwet 2000
Europese Sociaal Handvest
Wet maatschappelijke ondersteuning
Overig
Boersema, Trouw 22 november 2018
Boersema, W. (2018, 22 november). 48 miljoen euro voor bed-bad-brood-voorzieningen. Trouw.
https://www.trouw.nl/nieuws/48-miljoen-euro-voor-bed-bad-brood-voorzieningen~ba0214d2/
Stichting INLIA 2019
Stichting INLIA. (2019, 31 oktober). Van Groninger opvangmodel BBB+ naar landelijke pilot LVV.
www.inlia.nl. https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1007/van-groninger-opvangmodel-bbb-naar-landelijkepilot-lvv

49

