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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte

__________________

brief behandelen.

Bij brief van 28 augustus 2017, ontvangen op 29 augustus 2017, heeft u een
bezwaarschrift ingediend tegen mijn besluit van 19 juli 2017.

Met deze brief wordt op uw bezwaarschrift beslist.

Besluit

Ik verklaar uw bezwaarschrift deels gegrond. Voor het overige laat ik mijn besluit’
van 19 juli 2017 in stand, onder aanvulling van de motivering.

Verloop van de procedure

Bij brief van 6 februari 2017 heeft u op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van informatie over — kaft
gezegd — de onderhandelingen over het bestuursakkoord met betrekking tot de
B4, voorfase vrijheidsbeperkende locatie (VBL) of de Lokale
Vreemdelingenvoorziening (LVV).

Op 8 maart 2017 heeft er telefonisch contact plaatsgevonden tussen u en
werkzaam bij mijn ministerie, en is uw verzoek nader

afgebakend.

Met het bestreden besluit van 19 juli 2017 heb ik uw verzoek gedeeltelijk
ingewilligd en gedeeltelijk afgewezen.

Bij brief van 28 augustus 2017 heeft u hiertegen bezwaar gemaakt.

Bij brief van 6 september 2017 is de ontvangst van uw bezwaar bevestigd en
heeft u een termijn gekregen voor het indienen van de gronden van uw bezwaar.

Bij brief van 3 oktober 2017 heeft u de gronden van uw bezwaar ingediend.
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Op 6 november 2017 vond de hoorzitting plaats op mijn ministerie. Voor de Directie wetgeving en

samenstelling van de hoorcommissie en het verhandelde ter zitting verwijs ik u jinjce Zaken
Sector 3uridische Zaken en

naar het verslag van de hoorzitting, dat als bijlage aan dit besluit is gehecht. wetgevingsbeleid

Tijdens de hoorzitting op 6 november 2017 heeft u aangegeven nog eens kritisch Datum

te zullen kijken naar de documenten waarvan u in bezwaar meent deze te missen. 8 december 2017

Per e-mailbericht van 14 november 2017 heeft u kenbaar gemaakt uw Ons kenmerk

bezwaarg ronden in stand te houden. 2165935

Ten aanzien van de ontvankelijkheid

Uw bezwaarschrift is ingediend binnen zes weken na bekendmaking van het
besluit. Het voldoet ook aan de overige door de Algemene wet bestuursrecht
gestelde eisen zodat het bezwaarschrift ontvankelijk is.

Beoordeling van het bezwaar

Gronden van uw bezwaar

In uw bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u — kort samengevat — de
volgende bezwaargronden naar voren gebracht:

a) U merkt op dat ook het Ministerie van Algemene Zaken, het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Financiën betrokken zijn geweest, maar
stukken van deze ministeries nagenoeg niet voorkomen in de reeds
openbaargemaakte stukken. U heeft in uw Wob-verzoek verzocht om
doorgeleiding. U meent dat dit maar beperkt is gebeurd, namelijk alleen naar de
DT&V.

b) U zou de 43 versies die tussen het ministerie en VNG zijn gewisseld over de
Landelijke Vreemdelingenvoorziening graag alsnog ontvangen zoals afgesproken.

c) U geeft aan een aantal documenten te missen. Uit de openbaar gemaakte
stukken leidt u af dat enkele bijlagen, zoals bijgevoegd bij verschillende e
mailberichten, niet openbaar gemaakt zijn en op de inventarislijst ook geen
weigeringsgrond is opgenomen ten aanzien van deze bijlagen.

Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar

Ad a.
Ten aanzien van uw bezwaargrond dat u meent dat uw verzoek ten onrechte niet
is doorgestuurd naar andere ministeries, overweeg ik als volgt.

Uw verzoek ziet specifiek op de onderhandelingen tussen de VNG en mijn
ministerie omtrent het bestuursakkoord. In het bestreden besluit van 19 juli 2017
heb ik toegelicht dat met u is afgestemd dat uw Wob-verzoek betrekking heeft op
de onderhandelingen en de totstandkoming van het akkoord, en dat daaronder
vallen, alle (concept)stukken, verslagen, e-mails e.d. die zijn gewisseld tussen de
(onderhandelingsdelegatie van de) VNG en mijn ministerie en de DT&V. Hieronder
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vallen ook de interne (concept)stukken, verslagen en e-mails die raken aan de Directie Wetgeving en

onderhandelingen en totstandkoming van het bestuursakkoord. De door u 3Utidische Zaken

genoemde ministeries hebben geen daadwerkelijke betrokkenheid gehad bij de
en

onderhandelingen over en totstandkoming van het bestuursakkoord waarop uw
Wob-verzoek ziet. Alle stukken die tussen mijn ministerie en de door u genoemde Datum

ministeries zijn gewisseld, en betrekking hebben op de onderhandelingen en de 8 december 2017

totstandkoming van het akkoord, heb ik reeds betrokken bij het bestreden besluit Ons kenmerk

en zijn terug te vinden op de inventarislijst. 2165935

Gelet op voorgaande ben ik van oordeel dat ik uw verzoek op goede gronden niet
heb doorgezonden naar de door u genoemde ministeries.

Uw bezwaargrond op dit punt acht ik niet gegrond.

Ad b.

Ten aanzien van uw bezwaargrond dat u meent dat u ten onrechte en tegen de
gemaakte afspraak in niet alle 43 concepten van het bestuursakkoord heeft
ontvangen, overweeg ik als volgt.

Tijdens het gesprek met waarin u uw verzoek nader heeft
afgebakend, heeft u aangegeven de tussen de (onderhandelingsdelegatie van de)
VNG en mijn ministerie en de DT&V gewisselde concepten graag allemaal te willen
ontvangen. U meent dat het om een aantal van 43 concepten gaat. De concepten
van het bestuursakkoord, zoals deze zijn gewisseld tussen VNG en mijn
departement, zijn allemaal beoordeeld op de mogelijkheid van openbaarmaking.
Deze beoordeling is op de inventarislijst terug te vinden. Aangezien het concepten
betreft, die persoonlijke beleidsopvattingen behelzen, heb ik besloten van
openbaarmaking af te zien. Dit geldt voor alle gewisselde concepten. Voor de
motivering hieromtrent verwijs ik u naar het bestreden besluit en daarbij
gevoegde inventarislijst.

U bezwaarg rond op dit punt slaagt niet.

AU c.
Ten aanzien van uw bezwaargrond dat u meent dat enkele bijlagen bij de
geïnventariseerde documenten missen, overweeg ik als volgt.

U meent dat u bij 24 documenten de bijlagen mist waarover wordt gesproken in
het betreffende document. In uw aanvullende bezwaarschrift verwijst u naar de
datum van het document. Deze door u genoemde documenten corresponderen
met de volgende documentnummers: 2, 10, 13, 18, 21, 35, 40, 49, 65, 104, 115,
168, 182, 189, 204, 237, 269, 271, 310, 351, 353, 378, 432 en 433.
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Document 2 Directie Wetgeving en
)uridische Zaken
Sector Juridische Zaken enTen aanzien van document nummer 2 is abusievelijk op de inventarislijst niet Wetgeving5beieid

vermeld dat bij dit document een bijlage is aangetroffen en is beoordeeld. Deze
bijlage is niet openbaar gemaakt op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob. Datum

8 december 2017

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om Ons kenmerk

informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 2165935

informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten
behoeve van intern beraad” onder meet moeten worden begrepen: nota’s van
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling,
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling
redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is
in de Wob opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van
hen die van buiten bi] het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en —

voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling
en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

Dit document is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat persoonlijke
beleidsopvattingen, namelijk een ambtelijke gedachtegang over het beoogde
bestuursakkoord. Deze persoonlijke beleidsopvattingen maak ik niet openbaar.

Uw bezwaar ten aanzien van dit document acht ik niet gegrond, onder aanvulling
van de motivering.

Documenten 10, 13, 18, 40, 49, 65, 182, 237, 269, 271, 353 en 378

Ten aanzien van twaalf documenten waarvan u meent de bijlagen te missen, geldt
dat reeds op de inventarislijst is vermeld dat deze bijlagen niet openbaar zijn
gemaakt, om de op de inventarislijst genoemde redenen. Dit geldt voor de
documenten met de nummers 10, 13, 18, 40, 49, 65, 182, 237, 269, 271, 353 en
378. Voor deze bijlagen verwijs is u naar de inventarislijst en de daarop vermelde
weigeringsgronden en beperkingen.

Uw bezwaar ten aanzien van deze documenten acht ik niet gegrond.

Documenten 21, 35, 204 en 351

Ten aanzien van vier documenten waarvan u meent bijtagen te missen, geldt dat
bij deze e-mailberichten geen bijlage is gevoegd. Dit betreft de documenten met
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nummers 21, 35, 204 en 351. In het navolgende zal ik dit per document DeWetgevngen

toelichten. Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken en
Wetgevingsb&eld

Document 21
Voor document met nummer 21 geldt dat de nota waarover in het e-mailbericht Datum

wordt gesproken, als bijlage bij document met nummer 18 is gevoegd. Deze nota 8december2017

is reeds deels openbaar gemaakt. Voor deze nota en de daarop van toepassing Ons kenmerk

zijnde uitzonderingsgronden en beperkingen verwijs ik u naar het bestreden 2165935

besluit en de daarbij gevoegde stukken.

Document 35
Voor document met nummer 35 geldt dat de brief waarover in het e-mailbericht
wordt gesproken, als bijlage bij document met nummer 25 is gevoegd. Deze brief
is reeds deels openbaar gemaakt. Voor deze brief en de daarop van toepassing
zijnde uitzonderingsgronden en beperkingen verwijs ik u naar het bestreden
besluit en de daarbij gevoegde stukken.

Document 204
Voor document met nummer 204 geldt dat de analyse van de uitspraken
waarover in het e-mailbericht wordt gesproken niet in een bijlage is opgenomen.
Deze analyse maakt deel uit van het e-mailbericht. Deze informatie is echter
geweigerd op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob. Voor een nadere
motivering hieromtrent verwijs is u naar hetgeen ik hierover heb overwogen in
het bestreden besluit en de inventarislijst.

Document 351
Voor document met nummer 351 geldt dat de stukken waarover in het e
mailbericht wordt gesproken, als bijlagen bij documenten met nummers 353 en
354 zijn gevoegd. Deze bijlagen zijn echter niet openbaar gemaakt. Voor de
nadere motivering hieromtrent verwijs is u naar hetgeen ik hierover heb
overwogen in het bestreden besluit en de inventarislijst.

Uw bezwaar ten aanzien van deze documenten acht ik niet gegrond, onder
aanvulling van de motivering.

Documenten 104 en 432

Ten aanzien van twee documenten vraagt u om gespreksverslagen. Dit betreft de
documenten met nummers 104 en 432. Van de gesprekken waarover wordt
gesproken in de e-mailberichten bestaan echter geen verslagen. Deze
documenten kan ik u dan ook niet verstrekken.

Uw bezwaar ten aanzien van deze documenten acht ik niet gegrond.

Document 433

Ten aanzien van document met nummer 433 meent u dat er e-mailberichten
ontbreken over annulering van het overleg van maandag 21 november 2016.
Naast de reeds bij het besluit betrokken e-mailberichten zijn er geen andere e
mailberichten over de annulering van dit overleg aangetroffen.
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Uw bezwaar ten aanzien van dit document acht ik niet gegrond. Dfrectie Wetgeving en
Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken en

Document 115 Wetgevingsbeleld

Ten aanzien van document met nummer 115 meent u dat u stukken mist. Naast Datum

de reeds bij het bestreden besluit betrokken, en deels openbaar gemaakte bijlage 8 december 2017

bij dit document, zijn er geen andere bijlagen bij deze e-mail aangetroffen. Ons kenmerk
2165935

Uw bezwaar ten aanzien van dit document acht ik niet gegrond.

Document 310

Ten aanzien van document met nummer 310 geldt dat ik alsnog twee bijlagen heb
aangetroffen bij dit document. Deze bijlagen zijn echter in mijn besluit van 19 juli
2017 reeds bij document met nummer 301 betrokken. Ten aanzien van deze
bijlagen heb ik in het bestreden besluit geoordeeld dat deze bijlagen niet
openbaar worden gemaakt. Voor de motivering daaromtrent verwijs ik u naar
hetgeen is vermeld in het bestreden besluit en op de inventarislijst.

Documenten 168 en 189

Ten aanzien van twee documenten heb ik aanleiding gezien om mijn primaire
besluit te herzien. Dit betreft de documenten met nummers 168 en 189. Bij deze
documenten zijn bij een nadere zoeksiag documenten aangetroffen die niet reeds
bij het bestreden besluit zijn betrokken en beoordeeld.

Document 168

Met betrekking tot document met nummer 168 geldt dat ik de twee bijlagen die
alsnog zijn aangetroffen bij dit document, betrek bij dit besluit en beoordeel op
mogelijke openbaarmaking. Ten aanzien van de eerste bijlage, de time table,
geldt dat ik deze deels openbaar maak. De persoonsgegevens die in dit document
staan, de naam van een persoon, maak ik niet openbaar op grond van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder e.

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In het document staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel dat ten aanzien
van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts In beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van de ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
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het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die Directie Wetgeving en

met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken en

de zin van de Wob. wetgevingsbeleld

Aangezien de functies van de betrokken ambtenaren niet inhouden dat deze Datum

becoepsmatig regelmatig in de openbaarheid treden, heb ik de persoonsgegevens 8 december 2017

van deze ambtenaren verwijderd uit de openbaar te maken documenten. Op dit Ons kenmerk

moment is er verhoogde maatschappelijke aandacht voor migratie en meer 2165935

specifiek voor het migratiedossier waarop uw verzoek betrekking heeft.
Ambtenaren werkzaam op dat werkveld, lopen een verhoogd risico in deze soms
negatieve aandacht te delen als hun persoonsgegevens openbaar zouden worden
gemaakt. Dit gegeven heb ik betrokken bij mijn besluit deze persoonsgegevens
niet openbaar te maken.

Daar waar ik persoonsgegevens uit het document heb verwijderd, heb ik dat
weergegeven met de aanduiding “1O.2.e”.

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Dit document is opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevat persoonlijke beleidsopvattingen, namelijk een ambtelijke planning van het
beoogde traject. Deze persoonlijke beleidsopvattingen maak ik niet openbaar.
Voor een nadere toelichting hieromtrent verwijs ik u naar hetgeen ik heb
overwogen onder het kopje ‘Document 2’.

Daar waar ik persoonlijke beleidsopvattingen uit het document heb verwijderd,
heb ik dat weergegeven met de aanduiding “11.1”.

De tweede bijlage bij dit document betreft een concept van het bestuursakkoord.
Dit concept maak ik op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob niet
openbaar. Dit concept is opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevat
persoonlijke beleidsopvattingen. Voor een nadere toelichting hieromtrent verwijs
ik u naar hetgeen ik heb overwogen onder het kopje ‘Document 2’.

Document 189

Voor document met nummer 189 geldt dat u meent dat u stukken mist die
betrekking hebben op de in het e-mailbericht genoemde gesprekken. Ik heb bij
een nadere zoekslag twee nota’s aangetroffen die opgesteld zijn ter voorbereiding
van het gesprek. Deze twee nota’s betrek bij dit besluit en beoordeel ik op
mogelijke openbaarmaking. Deze twee nota’s maak ik deels openbaar. Een deel
van de informatie opgenomen in de nota’s valt buiten de reikwijdte van uw Wob
verzoek. Deze informatie maak ik niet openbaar. De persoonsgegevens die in dit
document staan, de namen en parafen van ambtenaren van mijn ministerie,
maak ik niet openbaar op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e.
Voor een nadere motivering hieromtrent verwijs ik u naar hetgeen ik hiervoor heb
overwogen onder het kopje ‘Document 168’.
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Daar waar ik persoonsgegevens uit het document heb verwijderd, heb ik dat
weergegeven met de aanduiding “1D.2.e”.

Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat als verzocht wordt om informatie uit
documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt
verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Deze twee
nota’s zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke
beleidsopvattingen, zoals ambtelijke adviezen over de te bespreken onderwerpen.
Deze persoonlijke beleidsopvattingen maak ik niet openbaar. Voor een nadere
toelichting hieromtrent verwijs ik u naar hetgeen ik heb overwogen onder het
kopje ‘Document 2’.

Daar waar ik persoonsgegevens uit het document heb verwijderd, heb ik dat
weergegeven met de aanduiding “11.1”.

Uw bezwaar ten aanzien van deze twee documenten acht ik gegrond.

Bes! uit
Gelet op hetgeen hiervoor overwogen acht ik uw bewaar deels gegrond voor zover
het bezwaar betrekking heeft op de documenten met nummers 168 en 189. Bij
dit besluit maak ik een van de twee bijlagen bij document met nummer 168 en
twee nota’s bij document met nummer 189 alsnog deels openbaar. Voor het
overige handhaaf ik het bestreden besluit, onder aanvulling van de motivering.

BEROEPSCLAUSULE
U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bi] de sector bestuursrecht van de
rechtbank Gelderland, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet
binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is toegezonden door de
rechtbank Gelderland zijn ontvangen. U kunt ook digitaal beroep instellen bi]
genoemde rechtbank via httn :1/loket. rechtsrraak. nh/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Directie Wetçieving en
juridische Zaken
Sector Juridische Zaken en
WegevIngsbeIeld

Datum
8 december 2017

Ons kenmerk
2165935

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
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Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Directie Wetgeving en

bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de Juridische Zaken
Sector Juridische Zaken en

indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is wetgevingsbeleid

gericht, zo mogelijk een afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het
beroepschrift rust. Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht Datum

geheven door de griffier van de rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van 8 december 2017

het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank Ons kenmerk

verstrekt. 2165935
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fËfiie 1 bij nr. 168 1

Time tabel

Gedurende het gehele traject blijft zowel interne V&J werkgroep als VNG-V&J in tact

vôér 26 okt contact met staats. Vws (verblijft in China)

26 okt tel overleg melJl O.2.e. Idoor staatss

28 okt bestuurlijk overleg over basis voor akkoord en brief aan Parlement

111.1

31 okt brief aan Kamer

Vanaf 1 nov DT&V start met uitwerking eerst globaal daarna per gemeente

Nov —dec overleg olv dir. regie over financiering voorzieningen dmv decentralisatieuitkering

Nov- dec dt&v beziet subsidie mogelijkheid richting ngo’s en lokale partners

1-15 nov overleg VNG met genoemde gemeentes

1 —30 nov nader technisch overleg over prestatiebegrippen, rol stuurgroep

1nov15Ih11

1 nov -0 nov VW5 beziet consequenties juridisch en financieel inzake generieke WMO

voorzieningen

half dec uitspraak RvS en Crvb

half dec — begin januari interpretatie uitspraak met VNG en VWS

12jan brief met def. tekst naar Kamer



Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Veiligheid en Justitie

BijIage 1 bi] nr. 189

DGVz

nota Vervolggesprek met gemeentesecretaris Utrecht

Hoofdkantoor
Afdeling Strategisch Advies

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.dteriv.nl

Contactpersoon

1O.2.e.

Concipiënt

10.2e.

Datum
17 november 2015

/2015/UIT-966

Ziet niet op Wob-verzoek
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Ziet niet op Wob-verzoek

Hoofdkantoor
Adeiing Strategisch Advies

Datum
17 november 2015

Ons kenmerk
DW/beieid/20 15/UIT-966
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Ziet niet op Wob.verzoek

HOordkanto

Afdeling Strateg1$ 4dvj

Datum
17 flcVember 2015

On kenmerk

DTV/beleid/20 5/Ui-g66
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Ziet niet op Wob-verzoek

Hoofdkantoor
Afdeling Strategisch Advies

Datum
17 november 2015

Ons kenmerk
DW/beleid/20 15/UIT-965
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Ziet niet op Wob-verzoek

Hoofdkantoor
Afdeling Strategisch Advies

Datum
17 november 2015

Ons kenmerk
DW/beleid/2015/UIT-956

Kernboodschp,, t.a.v. het bestuursakkoord onderdak voor onrechtmatig
verblijvende vreemdelincien (voorfase vbl /8-4):
Ven] en gemeenten zijn in gesprek over de uitwerking van de Kamerbrief van 22
april 2015. Kort verwoord gaat het om een nieuwe onderdakvoorziening voor
uitgeprocedeerde vreemdelingen. Ingevolge de Kamerbrief kan de vreemdeling
voor een beperkte duur onderdak krijgen in deze locatie. Gemeenten willen echter
(daarnaast) permanente opvang kunnen aanbieden.

SoreekDunten
Ik vindlil .1

11.1

Zoals bekend is de vaststellingsdatum van het bestuursakkoord verzet tot na de
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Deze
uitspraken zullen, naar verwachting, volstrekte helderheid verstrekken in
hoeverre Rijk en/of gemeenten verplicht zijn onderdak te bieden aan
vreemdelingen zonder geldige verblijfstatus. Daarna is het belangrijk om snel tot

[11.1
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Bijlage 2 bij nr. 189
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KernboodschaD t.a.v. het bestuursakkoord:
Procedureel antwoord. In goed overleg met de VNG/G5 zal vorm worden gegeven
an de nieuw op te richten ‘voor-fase van de VaL’.

SnreekDunten 1117
Het Kabinet heeft besloten om in .1 gemeenten 111 .1 een voor-fase
van de VBL in te richten. Doel is e evorderen van de terugkeerbereidheid van
de vreemdeling. Belangrijk dat we daarbij gebruikmaken van de ervaringen en
expeftise van de gemeenten. Op korte termijn zullen we dan ook in gesprek gaan
met de VNG/G5 over de wijze waarop we vorm kunnen geven aan deze
voorziening.
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