
Bijlage C 44 De reqelinq opvana asielzoekers 
JStcrt. 1991, 251) zoals laatstelijk 
vastqesteld bii besluit van 23 
december 1991 van de Minister van 
Welzijn, Volksqezondheid en Cultuur 

Overwegende dat het met het oog op de invoering van een 
gewijzigd opvangmodel en met het oog op de wijziging van 
de vreemdelingencirculaire, strekkende tot invoering van 
de gedoogden-verklaring, wenselijk is de Regeling 
opvang asielzoekers (Stcrt. 1987, 75) te wijzigen; 

Besluit : 

Hoofdstuk I Alqemene bepalinqen 

Artikel 1 
1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan 

onder : 
a. de minister: de minister van Welzijn, Volksgezond- 

heid en Cultuur; 
b. asielverzoek: een verzoek om erkenning als vluch- 

teling en toelating tot Nederland als zodanig; 
c. asielzoeker: een vreemdeling aan wie de toegang 

tot Nederland niet is geweigerd en door wie of ten 
behoeve van wie een asielverzoek is ingediend; 

d. vluchteling: een vreemdeling die op grond van de 
criteria van artikel 1 (a) van het Verdrag van 
Genève betreffende de status van vluchtelingen van 
1951 (Trb. 1954, 88), zoals gewijzigd bij Protocol 
van New York van 1967 (Trb. 1967, 76) en zoals ook 
neergelegd in artikel 15, eerste lid, van de 
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40), als vluchteling 
is erkend en als zodanig is toegelaten; 

e. kind: een persoon, jonger dan 21 jaar, die niet 
samenwoont met een (huwe1ijks)partner en die een 
(stief)kind is van de asielzoeker dan wel met de 
asielzoeker in gezinsverband leeft en te zijnen 
laste komt; 

f. gedoogde: een vreemdeling ten aanzien van wie de 
afwijzing van zijn asielverzoek onherroepelijk is 
geworden en aan wie door de daartoe bevoegde 
instantie een gedoogdenverklaring is verstrekt; 

g. woonruimte: 1. een besloten ruimte die bestemd en 
geschikt is voor bewoning en voor- 
zien is van een eigen toegang als- 
mede van alle noodzakelijke 
woonf unct ies ; 

2. een kamer in een ruimte als om- 
schreven onder 1; 

h. onderzoek- en opvangcentrum een accommodatie waar- 
in opvang wordt geboden aan asielzoekers van 17 
jaar en ouder en hun kinderen: 
1. die nog niet eerder in het kader van de regel- 

geving inzake de opvang van asielzoekers zijn 
opgevangen; 
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2. wier asielverzoek door de daartoe bevoegde 
instantie is afgewezen met de mededeling dat 
aan een eventueel herzieningsverzoek geen 
schorsende werking wordt gegeven en wier 
uitzetting uit Nederland afhangt van een uit- 
spraak in een daartegen door hen aangespannen 
kort geding dan wel van het beschikbaar komen 
van geldige reisdocumenten; 

i. opvangcentrum voor jeugdige asielzoekers: een 
accommodatie waarin opvang wordt geboden aan 
asiel zoekers die de leeftijd van 17 jaar nog niet 
hebben bereikt en die zonder ouder, voogd of 
andere naaste betrekking in Nederland verblijven; 

j, opvangcentrum voor psycho-sociale begeleiding: een 
accommodatie waarin opvang wordt geboden aan 
asielzoekers die intensieve psycho-sociale bege- 
leiding behoeven; 

k. asielzoekerscentrum: een accommodatie waarin 
opvang wordt geboden aan asielzoekers, niet zijnde 
een centrum als bedoeld onder h, i en j. 

2. Voor de toepassing van deze regeling wordt onder 
asielzoeker tevens verstaan een vreemdeling aan wie 
de toegang tot Nederland niet is geweigerd en die een 
verzoek heeft ingediend tot verlening van een vergun- 
ning om in Nederland te verblijven ten behoeve van de 
gezinshereniging met een asielzoeker aan wie met 
toepassing van deze regeling opvang wordt geboden. 

3. Voor de toepassing van deze regeling, met uitzonde- 
ring van de artikelen 1, eerste lid, onder h, en 5, 
tweede lid, wordt onder een asielzoeker tevens 
verstaan een gedoogde. 

Artikel 2 
Deze regeling heeft betrekking op een asielzoeker die 
niet beschikt over voldoende middelen om in de nood- 
zakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Een 
asielzoeker wordt als zodanig aangemerkt indien hij in 
aanmerking zou komen voor een periodieke normuitkering 
op grond van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963, 284) 
wanneer hem niet de verstrekkingen, bedoeld in artikel 
5, eerste lid, dan wel die, bedoeld in artikel 15, 
tweede lid, zouden worden geboden. 

Artikel 3 
De minister draagt zorg voor de opvang van asielzoekers 
door : 
a. erin te voorzien dat aan hen opvang wordt geboden 

in een centrum als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder h, i, j of k; 

b e het op grond van artikel 13, tweede lid, van de 
Welzijnswet (Stb. 1987, 73) sluiten van overeen- 
komsten met gemeenten omtrent het bieden van 
opvang aan asielzoekers, 
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Artikel 4 
De in de artikelen 5, eerste lid, en 15, tweede lid, 
bedoelde verstrekkingen kunnen geheel of gedeeltelijk 
aan een asielzoeker worden onthouden indien de asiel- 
zoeker: 
a. niet desgevraagd mededeling doet van op hem 

betrekking hebbende gegevens die nodig zijn voor 
het realiseren van de opvang, waaronder in elk 
geval zijn naam, geboortedatum, nationaliteit, 
land van herkomst, gezinssamenstelling, vermogens- 
positie en de datum waarop door of ten behoeve van 
hem een verzoek als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder b, of tweede lid, is ingediend; 
een hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 
of 22 in rekening gebrachte tegemoetkoming in de 
kosten van opvang niet betaalt; 
het bepaalde in artikel 12 onderscheidenlijk de 
door de gemeenten ten behoeve van de opvang 
gestelde regels niet naleeft; 
ernstige overlast bezorgt aan asielzoekers die in 
hetzelfde centrum verblijven of in dezelfde woning 
zijn gehuisvest, aan omwonenden of aan personen 
die werkzaam zijn in het centrum dan wel betrokken 
zijn bij de opvang in de gemeente. 

Hoofdstuk I1 Opvanq in een centrum 

Artikel 5 
1. De opvang in een centrum als bedoeld in artikel 3, 

onder a, omvat in elk geval de volgende 
verstrekkingen 
a. onderdak; 
b. voedingsmiddelen; 
c. kleedgeld; 
d. zakgeld; 
e. recreatieve activiteiten; 
f. een verzekering tegen ziektekosten alsmede 

tegen de financiële gevolgen van wettelijke 
aansprakelijkheid; 

g. betaling van buitengewone kosten. 
De opvang in een onderzoek- en opvangcentrum 
omvat, naast de in het eerste lid bedoelde 
verstrekkingen, een eerste onderzoek naar de 
gezondheidstoestand van de asielzoeker. 
Tot de verstrekkingen in een asielzoekerscentrum 
behoren, naast die bedoeld in het eerste lid, 
introductie-activiteiten en activiteiten die 
strekken tot bevordering van de maatschappelijke 
oriëntatie van de asielzoeker. 

4. De opvang in een opvangcentrum voor jeugdige 
asielzoekers omvat, naast die, bedoeld in het 
eerste lid, de verstrekkingen, bedoeld in het 
tweede en derde lid. 

5. Tot de verstrekkingen in een opvangcentrum voor 
psycho-sociale begeleiding behoort, naast die, 
bedoeld in het eerste lid, intensieve begeleiding 
van psycho-sociale aard. 
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Artikel 6 
1. De minister bepaalt in welk centrum een asiel- 

zoeker wordt geplaatst, wanneer hij naar een ander 
centrum wordt overgeplaatst en wanneer hij het 
centrum dient te verlaten in verband met het 
beschikbaar komen van een gemeentelijke opvang- 
plaats als bedoeld in artikel 15, eerste lid. 

2. Onverminderd de beëindiging van de opvang van de 
asielzoeker in een centrum ingevolge een 
beslissing van de minister als bedoeld in het 
eerstelid, eindigt de opvang van een asielzoe- 
ker in een centrum in elk geval: 
a. indien het een asielzoeker betreft die als 

vluchteling is erkend en als zodanig is toege- 
laten dan wel een tot het gezin van die vluch- 
teling behorende asielzoeker: op de dag waarop 
zijn huisvesting in een rijksvoorkeurswoning 
als bedoeld in de Regeling rijksvoorkeurswonin- 
gen 1989 (Stcrt. 1988, 253) kan worden gerea- 
liseerd, met dien verstande dat indien ten 
aanzien van de betrokken vluchteling niet 
binnen een maand na zijn toelating bij de 
minister een aanvraag tot toewijzing van een 
rijksvoorkeurswoning is ingediend, de opvang 
van personen als vorenbedoeld voortduurt tot 
ten hoogste drie maanden na de datum waarop hij 
is toegelaten als vluchteling; 

b. indien het een asielzoeker anders dan bedoeld 
onder a betreft aan wie een vergunning tot 
verblijf is uitgereikt: drie maanden na de 
datum waarop hem die vergunning is uitgereikt; 

c. indien het een asielzoeker betreft voor wie een 
last tot uitzetting is gegeven en die ingevolge 
een daartoe strekkende mededeling van de 
plaatselijke politie Nederland moet verlaten: 
op de dag waarop hij Nederland ingevolge 
die mededeling dient te verlaten. 

Artikel 7 
De verstrekkingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
onder b tot en met g, derde en vijfde lid, vinden niet 
plaats indien de asielzoeker zonder noodzaak geen 
gebruik maakt van het in het desbetreffende centrum 
geboden onderdak. 

Artikel 8 
1. Het verstrekken van kleedgeld houdt in het ieder 

kwartaal bij vooruitbetaling aan de asielzoeker 
beschikbaar stellen van een bedrag van £150,- ten 
behoeve van de aanschaf van kleding en schoeisel. 
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2. Het kleedgeld voor een asielzoeker, jonger dan 17 
jaar, die een kind is van een of meer in het 
desbetreffende centrum verblijvende asielzoekers, 
wordt uitbetaald aan een van die asielzoekers. 
Geen kleedgeld wordt verstrekt voor een kind voor 
wie recht bestaat op een uitkering op grond van de 
Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, 1). 

3. Het kleedgeld voor een asielzoeker die verblijft 
in een opvangcentrum voor jeugdige asielzoekers 
wordt op de wijze, bedoeld in het eerste lid, ver- 
strekt dan wel ten behoeve van hem op een apart 
rekeningnummer gereserveerd. 

Artikel 9 
1. Het verstrekken van zakgeld houdt in het iedere 

week bij vooruitbetaling op een door de minister 
vastgestelde tijd en plaats aan de asielzoeker 
beschikbaar stellen van een bedrag van f20,- ten 
behoeve van kleine persoonlijke uitgaven, met dien 
verstande dat het zakgeld voor een asielzoeker, 
jonger dan 17 jaar, die een kind is van een 
of meer in het desbetreffende centrum verblijvende 
asielzoekers wordt uitbetaald aan één van die 
asielzoekers. Geen zakgeld wordt verstrekt voor 
een kind voor wie recht bestaat op een uitkering 
op grond van de Algemene Kinderbijslagwet. 
Het zakgeld voor asielzoekers die verblijven in 
een opvangcentrum voor jeugdige asielzoekers wordt 
op een in artikel 8, derde lid, bedoelde wijze 
beschikbaar gesteld. 

Artikel 10 
Het verzekeren tegen ziektekosten houdt in het ten 
behoeve van de asielzoeker afsluiten van een ziekte- 
kostenverzekering en het betalen van de daarvoor ver- 
schuldigde premie. Het verzekeren tegen de financiële 
gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid houdt in 
het ten behoeve van de asielzoeker afsluiten van een 
verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
van de asielzoeker jegens een derde voor een som van ten 
minste f1.000.000.- per gebeurtenis, alsmede het betalen 
van de daarvoor verschuldigde premie. 

Artikel 11 
1. Het betalen van buitengewone kosten houdt in het 

betalen van de kosten van de asielzoeker voor het 
maken waarvan zo mogelijk vooraf aan de minister 
toestemming is gevraagd en door de minister is 
verleend. 
De toestemming, bedoeld in het eerste lid, wordt 
verleend voor zover de kosten daarvan noodzakelijk 
zijn en niet op andere wijze in de betaling kan 
worden voorzien. 
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Artikel 12 
De asielzoeker die onderdak heeft in een centrum als 
bedoeld in artikel 3, onder a, is verplicht: 
a. de huisregels na te leven die zijn neergelegd in 

het reglement van het desbetreffende centrum; 
b. gevolg te geven aan de aanwijzingen van het 

personeel van het desbetreffende centrum. 

Artikel 13 
1. Indien een asielzoeker die verblijft in een 

centrum als bedoeld in artikel 3, onder a, in 
enige maand inkomsten heeft, anders dan een 
uitkering op grond van de Kinderbijslagwet of de 
inkomsten, bedoeld in de artikelen 8 en 9, is die 
asielzoeker aan de minister een vergoeding 
verschuldigd in de kosten van zijn opvang alsmede 
van de opvang van zijn gezinsleden. De tegemoet- 
koming bedraagt per maand ten hoogste f 1165,- 
vermeerderd met een bedrag van f1165,- voor ieder 
gezinslid, met dien verstande dat de vergoeding 
niet meer bedraagt dan het bedrag van de in de 
eerste volzin bedoelde inkomsten. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden de 
volgende personen als gezinslid aangemerkt: 
a. de (huwelijks>partner van de betrokken asiel- 

zoeker, 
b. de (stief)ouders van de betrokken asielzoeker, 

indien het een asielzoeker betreft die jonger 
is dan 21 jaar en die niet samenwoont met een 
(huwelijks)partner, 

c. een kind van de asielzoeker, 
indien zij met de asielzoeker in hetzelfde centrum 
verblijven. 

Hoofdstuk I11 Met qemeenten te sluiten overeenkomsten 

Artikel 14 
1. De minister sluit met de gemeente slechts een 

overeenkomst omtrent het bieden van opvang aan 
asielzoekers, indien de gemeente zich in die over- 
eenkomst verplicht de in de artikelen 15 tot en 
met 26 omschreven verplichtingen na te komen. De 
minister verplicht zich in die overeenkomst tot 
het betalen van bijdragen overeenkomstig de arti- 
kelen 27 tot en met 30. 

2. In de overeenkomst wordt bovendien vastgesteld het 
aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in de 
gemeente alsmede gedurende welke periode opvang 
van asielzoekers zal plaatsvinden, en wordt voorts 
bepaald dat de minister op verzoek in bijzondere 
gevallen kan afwijken van het in de overeenkomst 
bepaalde. 
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Artikel 15 
1, De gemeente is verplicht opvang te bieden aan 

asielzoekers ten aanzien van wie de minister aan 
de gemeente een daartoe strekkend verzoek heeft 
gericht, tot ten hoogste een aantal asielzoekers 
dat gelijk is aan het aantal in het kader van een 
overeenkomst als bedoeld in artikel 14 door de 
gemeente beschikbaar te stellen opvangplaatsen. 

2. De opvang door de gemeente omvat de volgende 
verstrekkingen: 
a. woonruimte; 
b, een toelage voor persoonlijke uitgaven; 
c. een verzekering tegen ziektekosten alsmede een 

verzekering tegen de financiële gevolgen van 
wettelijke aansprakelijkheid; 

d, betaling van buitengewone kosten; 
e. sociaal-culturele activiteiten. 

3. Ten aanzien van het tijdstip waarop de gemeente- 
lijke opvang van een asielzoeker in elk geval 
eindigt, is artikel 6, tweede lid, onder a, b of 
c, van overeenkomstige toepassing. De opvang 
eindigt overigens op de dag waarop de betrokken 
asielzoeker het bewonen van de hem door de 
gemeente beschikbaar gestelde woonruimte 
beëindigt. 

Artikel 16 
1. Het verstrekken van woonruimte houdt in: 

a. het aan de asielzoeker beschikbaar stellen van 
een woonruimte die in goede staat van onderhoud 
verkeert en is voorzien van de noodzakelijke 
meubilering, stoffering en gebruiksvoorwerpen; 

b. het in redelijke mate beschikbaar stellen van 
verwarming, energie en water in de woonruimte. 

Artikel 1 7  
1. Het verstrekken van een toelage houdt in het bij 

vooruitbetaling aan de asielzoeker beschikbaar 
stellen van een basisbedrag, welk bedrag wordt 
vermeerderd met een toelage voor ieder in het 
kader van deze regeling opgevangen kind, jonger 
dan 18 jaar, van de asielzoeker, mits voor dat 
kind niet aan een andere asielzoeker een toeslag 
wordt verstrekt én voor dat kind geen uitkering op 
grond van de Algemene Kinderbijslagwet wordt 
verleend, terwijl een zodanige uitkering wel is 
aangevraagd. Door de gemeente wordt aan een asiel- 
zoeker aan wie voor de betrokken maand door een 
andere gemeente reeds een toelage beschikbaar is 
gesteld, voor die maand geen toelage verstrekt. 
Het basisbedrag, bedoeld in het eerste lid, 
bedraagt het van toepassing zijnde bedrag van de 
in de bij deze regeling behorende bijlage 1 
opgenomen tabel. 
De toeslag, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 
het van toepassing zijnde bedrag van de in de bij 
deze regeling behorende bijlage 2 opgenomen tabel. 
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Artikel 18 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk zijn de verplich- 
tingen, bedoeld in artikel 10, ten aanzien van de 
gemeente van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 19 
1. Het betalen van buitengewone kosten houdt in het 

betalen van die kosten van de asielzoeker voor het 
maken waarvan zo mogelijk vooraf aan de gemeente 
toestemming is gevraagd en door de gemeente is 
verleend . 

2. De toestemming, bedoeld in het eerste lid, wordt 
verleend voor zover de kosten noodzakelijk zijn en 
niet op andere wijze in de betaling daarvan kan 
worden voorzien. 

Artikel 20 
Het verstrekken van sociaal-culturele activiteiten houdt 
in het doen bieden van activiteiten op het gebied van 
sport, spel en vrije tijd. 

Artikel 21 
1. De gemeente draagt zorg voor de eerste inrichting 

en het gebruiksklaar maken van woonruimten die 
bestemd zijn voor de huisvesting van asielzoe- 
kers. 

2. Onder het zorgdragen van de eerste inrichting 
wordt verstaan het voorzien van de woonruimte van 
de noodzakelijke meubilering, stoffering en 
gebruiksvoorwerpen. 

3. Onder het gebruiksklaar maken wordt verstaan het 
in goede staat brengen en het overigens voor 
bewoning geschikt maken van de woonruimte. 

Artikel 22 
1. Indien een asielzoeker aan wie door de gemeente 

opvang wordt geboden, in enige maand inkomsten 
heeft, anders dan een uitkering op grond van de 
Algemene Kinderbijslagwet of de in artikel 17 
bedoelde toelage, brengt de gemeente aan die 
asielzoeker een tegemoetkoming in rekening in de 
kosten van opvang van de betrokken asielzoeker en 
zijn gezinsleden. De tegemoetkoming bedraagt per 
maand ten hoogste f720,- vermeerderd met een 
bedrag van f720,- voor ieder gezinslid én met 
het bedrag van de toelagen die op grond van 
artikel 17 aan de asielzoeker en zijn gezinsleden 
beschikbaar worden gesteld, met dien verstande dat 
de tegemoetkoming niet meer bedraagt dan het 
bedrag van de in de eerste volzin bedoelde 
inkomsten. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid worden als 
gezinslid aangemerkt de personen die behoren tot 
een van de in artikel 13, tweede lid, omschreven 
categorieën indien zij met de betrokken asiel- 
zoeker in gezinsverband samenleven en hen eveneens 
door de gemeente opvang wordt geboden. 
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Artikel 23 
De gemeente doet onmiddellijk schriftelijk mededeling 
aan de minister van: 
a. de datum waarop de opvang van de asielzoeker wordt 

aangevangen; 
b. de datum, bedoeld in artikel 15, derde lid, waarop 

de opvang van de asielzoeker wordt beëindigd; 
C. de datum waarop een asielzoeker aan wie door de 

gemeente opvang wordt geboden, is toegelaten als 
vluchteling. 

De gemeente vermeldt daarbij steeds de naam, het door de 
minister gegeven registratienummer en het opvangadres 
van de betrokken asielzoeker. 

Artikel 24 
1. De gemeente dient vóór 1 oktober volgend op een 

kalenderjaar waarin door de gemeente aan asiel- 
zoekers opvang is geboden, een opgave bij de 
minister in volgens een model dat is opgenomen in 
de bij deze regeling behorende bijlage 3. Die 
opgave is voorzien van een verklaring van 
getrouwheid van een deskundige als bedoeld in 
artikel 265 bis van de gemeentewet alsmede van een 
rapportage van een zodanige deskundige omtrent de 
naleving van het bepaalde in de overeenkomst door 
de gemeente. De verklaring en de rapportage zijn 
opgesteld met inachtneming van het bepaalde in de 
bij deze regeling behorende bijlage 4. 

2. Indien de som van de in het eerste lid bedoelde 
opgave vermelde bedragen kleiner is dan f50.000,- 
kan ter zake worden volstaan met een verklaring 
van het gemeentebestuur. 

3. Op basis van de in het eerste lid bedoelde opgave 
worden de bijdragen, bedoeld in de artikelen 27 en 
29 voor het betrokken kalenderjaar vastgesteld. 

Artikel 25 
Aan de door de minister aan te wijzen ambtenaren worden 
door de gemeente alle inlichtingen verschaft en beschei- 
den getoond die noodzakelijk zijn voor het toezicht op 
een juiste uitvoering van de overeenkomst. De gemeente 
verleent de minister toestemming om bij de in artikel 24 
bedoelde deskundige inlichtingen in te winnen omtrent 
de in dat artikel bedoelde opgave. 

Artikel 26 
De gemeente betaalt op vordering van de minister een 
bijdrage geheel of gedeeltelijk terug indien de gemeente 
de in de artikelen 15 tot en met 25 gestelde voorschrif- 
ten niet naleeft. 
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Artikel 27 
1. De minister verstrekt aan de gemeente een bijdrage 

in de kosten verbonden aan het bieden van de in 
artikel 15, tweede lid, bedoelde verstrekkingen 
aan een asielzoeker op wie een mededeling als 
bedoeld in artikel 23 omtrent de aanvang van de 
opvang betrekking heeft. 

2. Voor de berekening van de in het eerste lid 
bedoelde bijdrage wordt de periode in aanmerking 
genomen die begint op de eerste dag van de maand 
waarin de verstrekkingen aan de betrokken asiel- 
zoeker worden aangevangen en die voortduurt tot en 
met de laatste dag van de maand waarin de datum 
van beëindiging, bedoeld in artikel 15, derde lid, 
is gelegen. 

3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt 
voorts verstrekt zolang de gemeente van het ingaan 
van de datum van beëindiging van de opvang als 
bedoeld in artikel 15, derde lid, niet op de 
hoogte was althans redelijkerwijs niet redelijker- 
wijs op de hoogte kon zijn. 

4. De in het eerste lid bedoelde bijdrage bedraagt 
voor iedere maand een bedrag van f720,- vermeer- 
derd met de aan de asielzoeker betaalde toelage, 
bedoeld in artikel 17, en verminderd met de 
tegemoetkoming die de asielzoeker ingevolge 
artikel 22 aan de gemeente verschuldigd is. 

Artikel 28 
1. De minister verstrekt aan de gemeente éénmaal per 

vier jaar een bijdrage in de kosten van de 
inrichting en het gebruiksklaar maken van woon- 
ruimte voor de huisvesting van asielzoekers. 

2. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, bedraagt 
f2000,- per opvangplaats in het kader van een 
overeenkomst als bedoeld in artikel 14 beschikbaar 
wordt gesteld. 

Artikel 29 
Indien het aantal asielzoekers aan wie de gemeente 
opvang biedt in een maand lager is dan het aantal in het 
kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 14 
door de gemeente beschikbaar gehouden opvangplaatsen, 
verstrekt de minister aan de gemeente over die maand een 
bijdrage van f220,- vermenigvuldigd met het verschil 
tussen vorenbedoelde aantallen. 

Artikel 30 
1. Bijdragen als bedoeld in artikel 27 worden 

verstrekt voor ten hoogste het aantal asielzoekers 
waaraan door de gemeente opvang wordt geboden in 
het kader van een overeenkomst als bedoeld in 
artikel 14. Bijdragen als bedoeld in de artikelen 
28 en 29 worden verstrekt voor ten hoogste het 
aantal opvangplaatsen dat in het kader van 
een overeenkomst als vorenbedoeld beschikbaar 
worden gesteld. 
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2. Op de bijdragen, bedoeld in de artikelen 27 en 29, 
worden voorschotten verstrekt. 

3 . Bijdragen als bedoeld in artikel 28 worden vastge- 
steld en betaald vóór de datum vanaf welke de 
opvangplaatsen ingevolge een overeenkomst als 
bedoeld in artikel 14 beschikbaar zullen worden 
gesteld. Deze vaststelling en betaling worden 
steeds na vier jaren herhaald, voor zover het 
desbetreffende aantal opvangplaatsen nog in het 
kader van een overeenkomst als vorenbedoeld door 
de gemeente beschikbaar wordt gehouden. 

Artikel 31 
In afwijking van artikel 14 kan de minister met een 
gemeente een overeenkomst omtrent het bieden van opvang 
aan asielzoekers sluiten ten aanzien waarvan voor zover 
nodig wordt afgeweken van het bepaalde in artikel 14, 
indien het een overeenkomst betreft omtrent het bieden 
van opvang aan asielzoekers die: 
a. specifieke aandacht en begeleiding behoeven en om 

die reden niet kunnen worden gehuisvest op opvang- 
plaatsen die beschikbaar worden gesteld op grond 
van een overeenkomst als bedoeld in artikel 14, 
of; 
bij een bloed- of aanverwant in de eerste of 
tweede graad dan wel bij hun (huwelijks>partner 
wonen, terwijl zij niet gehuisvest zijn op een 
opvangplaats die beschikbaar wordt gesteld op 
grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 
14, dan wel; 
wegens een te geringe capaciteit niet kunnen 
worden gehuisvest op opvangplaatsen die beschik- 
baar worden gesteld op grond van een overeenkomst 
als bedoeld in artikel 14. 

Hoofdstuk IV Slotbepalinqen 

Artikel 32 
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 27, 28 en 29, 
verstrekt de minister aan de gemeente tot 1 juli 1992 
per asielzoeker een éénmalige bijdrage van £200,-. Deze 
bijdrage wordt vastgesteld en betaald zo spoedig moge- 
lijk, doch in ieder geval binnen een maand na schrifte- 
lijke mededeling van de gemeente dat de opvang van de 
betrokken asielzoeker door de gemeente is aangevangen. 

Artikel 33 
De minister stelt de in de artikelen 8, 9 en 17, eerste 
lid, bedoelde bedragen vast in overeenstemming met de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
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Artikel 34 
De Regeling opvang asielzoekers (Stcrt. 1987,75) wordt 
ingetrokken. 

Artikel 35 
Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting 
in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in 
werking op 1 januari 1992. 

Artikel 36 
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling opvang 
asielzoekers. 

Een afschrift van deze regeling wordt gezonden aan de 
Algemene Rekenkamer. 

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
drs. H. d'Ancona. 

Bij lagen 
De bijlagen 1,2,3 en 4 liggen ter inzage bij de 
bibliotheek van het ministerie van WVC te Rijswijk 
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