Teksten van de Powerpoint presentatie door John van Tilborg, directeur INLIA,
tijdens de Beraadsdag Vluchtelingen RvKN, Bergkerk Amersfoort, 7 nov 2015

BBB+
Juridisch kader


17 januari 2013, klacht ingediend bij ECSR door PKN/CEC over het onthouden van
voorzieningen aan ongedocumenteerde vreemdelingen



1 Juli 2014, oordeel ECSR waarin Nederland wordt opgeroepen in het kader van het Europees
Sociaal Handvest (ESH) een voorziening te treffen voor dakloze vreemdelingen



17 december 2014, uitspraak CRvB: centrumgemeenten dienen BBB te bieden aan dakloze
vreemdelingen tot twee maanden na resolutie Comité van Ministers van de Raad van Europa
van 15 april 2015



23 december 2014, uitspraak Rechtbank Utrecht: de staatssecretaris mag de volgende
voorwaarden niet stellen aan de BBB :



o

Vrijheidbeperkende maatregelen

o

Verplichting om mee te werken aan terugkeer

16 januari 2015, uitspraak Rechtbank Breda en 22 Januari 2015, uitspraak Rechtbank
Arnhem: Er moet door gemeenten worden onderzocht of de geboden BBB voorzieningen
voldoende zijn afgestemd op de persoonlijke situatie van betrokkene. Bij psychische
problemen zijn alleen BBB-voorzieningen niet voldoende

Op 16 maart 2015 opening van BBB+ Groningen in het voormalig Formule 1 hotel
Uitgangspunt
De straat is nooit onderdeel van de oplossing, maar altijd onderdeel van het probleem
Aanmelding
Bij aanmelding wordt getoetst:
 Is er een voorliggende voorziening
 Is de persoon in het bezit van een V-nummer
 Welke centrumgemeente is verantwoordelijk
Na toetsing ontvangst op BBB+ locatie
Nieuwe gasten krijgen een uitvoerig intake gesprek, een rondleiding en . . . .een schoonmaakrooster !

In vrijheid gebonden
Iedereen mag gaan waar hij of zij wil, wel werken we samen aan een realistisch perspectief

BBB+ geen eindstation:
hetzij duurzame hervestiging, hetzij verblijfsvergunning in Nederland

Dit proberen we samen met hen te bereiken door middel van:


Lessen & cursussen



Maatschappelijk spreekuur



Juridisch spreekuur



Perspectief-gesprekken en -activiteiten



Contacten met ambassades

ID vaststellingen


16 ambassade bezoeken



13 personen hebben identiteitsdocumenten verkregen



2 personen zijn nog in afwachting



1 persoon geen documenten i.v.m. veiligheid

184 personen in BBB+
waarvan 110 centraal en 74 decentraal
Uitstroom

Overige uitstroom


Er zijn 16 personen uitgestroomd naar andere gemeenten



Hiervan zijn er 6 uitgestroomd binnen 1 dag



De uitstroom naar andere gemeenten is gemiddeld 7 dagen

