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Vooraf 

Stichting Vlot Zuid-Limburg zet zich al meer dan vijftien jaar in voor de tijdelijke opvang van 
uitgeprocedeerde asielzoekers in deze regio. Op 1 januari van dit jaar is het werk van Stichting Vlot 
opgegaan in dat van het Leger des Heils Limburg – Brabant. Al het werk en de medewerkers vallen 
vanaf die datum onder VLotteam Leger des Heils.  

Hieronder doet Stichting Vlot Zuid-Limburg voor het laatst verslag van het afgelopen werkjaar. Dat 
is ook deze keer weer in wat bondige cijfers en de duiding ervan. 

Verloop en herkomst 2016 

Vlot heeft in 2016 52 asielzoekers begeleid. In Maastricht waren dat er 22, in Heerlen 30. Deze 
waren al begin 2016 klant, werden dat in de loop van het jaar, bleven dat nog tot in 2017 of 
vertrokken ergens in de loop van dat jaar. Na serieuze afwegingen zijn een viertal asielzoekers die 
bij ons steun zochten, niet toegelaten omdat wij werkelijks niet voor hen konden doen. 

Veel klanten kwamen uit Afghanistan (individuen of gezinnen) op afstand gevolgd door landen als 
Guinee, Irak, Libië en Somalië. Het oorlogsgebied Syrië komt in dit overzicht niet voor, de meesten 
van hen krijgen in Nederland een verblijfsvergunning. De meeste klanten van Vlot zijn individuelen, 
in uitzonderingsgevallen vangt Vlot ook partners of een gezin met kinderen. In alle gevallen worden 
zij als één klant geteld. 

Het grote aandeel Afghanen komt van de groep voormalige jonge asielzoekers, op jonge leeftijd 
naar Nederland gekomen, die in instellingen voor jeugdzorg waren opgevangen en die met 18 jaar 
meerderjarig worden. Veel van hen komen niet voor een verblijfsstatus en komen dan op straat te 
staan. 

Land herkomst Aantal Land herkomst Aantal 

Afghanistan 13 Kameroen 1 

Albanië 2 Koerdistan 1 

Algerije 2 Kosovo 1 

Angola 1 Libië 3 

Bangladesh 1 Nigeria 2 

Burkino Faso 1 Sierra Leone 2 

Congo 1 Soedan 3 

Egypte 2 Somalië 3 

Eritrea 1 Sri Lanka 1 

Guinee 4 Syrië 1 

Irak 3 Togo 1 

Iran 2   

 Totaal 52 

 

Verblijf bij VLot 

Vlot telde op 1-1-2016 25 klanten, dat waren er op 31-12-2016 28. 17 klanten verbleven minstens 
het hele jaar bij Vlot, de meesten daarvan zullen ook in 2017 klant blijven, vanwege de uitzichtloze 
positie waarin zij verkeren.  

Het gemiddelde verblijf bij Vlot is 20 maanden. Dit gemiddelde wordt ernstig beïnvloed door de 
jarenlange aanwezigheid van een achttal klanten die vier jaar of meer bij Vlot verblijven. Als we 
hun verblijfsduur buiten beschouwing laten, zakt de gemiddelde verblijfsduur bij Vlot tot 11 
maanden. De variatie aan verblijfsduur is niet groot, nogal wat klanten krijgen tussen 8 en 14 
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maanden steun van onze organisatie. Pas in de tweede helft van 2016 zien we ook meer klanten met 
een korter verblijf. Dat kan veroorzaakt zijn doordat aan de toegangspoort van Vlot, in de 
intensieve intake, strenger gefilterd wordt op kansen in een juridische procedure. 

De acht volstrekt uitzichtloze asielzoekers zullen begin 2017 in aanmerking komen voor een  
opname in de shelter, de bed-bad-brood-begeleiding die VLotteam samen met het Leger des Heils in 
Maastricht zal realiseren. In de overige accommodaties van Vlot komt dan weer plek vrij voor 
klanten waarvan binnen enkele maanden duidelijk moet zijn of een hernieuwde procedure kansrijk 
is of dat vrijwillige terugkeer tot de mogelijkheden hoort. Vlotteam wordt dan nog meer een 
tijdelijke vlot op weg naar een status of terug naar huis. 

Soort hulp 

VLot biedt vluchtelingen onderdak, leefgeld, juridische en medische hulp. Voor onderdak heeft VLot 
twee panden in Heerlen en twee in Maastricht beschikbaar. Aan 36 van de 52 vluchtelingen is in de 
verslagperiode huisvesting geboden (in Heerlen 17 en in Maastricht 19), de overigen waren 
‘buitenklanten’ die ergens anders onderdak hadden of kregen en waaraan Vlot wel juridische en 
medische hulp bood en soms ook een financiële ondersteuning aan de personen die hen huisvesting 
boden. Waar nodig worden aan inwonende of ‘buiten’ klanten maaltijden beschikbaar gesteld die 
via het Leger des Heils beschikbaar worden gesteld.  

Activering 

De meeste klanten nemen deel aan een of meer activeringsprogramma’s. De aard van deze 
programma’s is afgestemd op het perspectief van de klant. Is dat gericht op terugkeer, dan wordt 
hij hier, bijvoorbeeld door deelname aan de programma’s van WereldWijd, daarop voorbereid. Het 
aanleren van ambachtelijke vaardigheden moet de slaagkans bij terugkeer vergroten. Zet de klant 
zich hier in voor een legale toekomst in Nederland, dan is deelname aan taallessen en 
vrijwilligerswerk een goede opstap naar dat verblijf. 

Alle klanten kregen korter of langer hulp van een advocaat. In een aantal gevallen adviseerde Vlot 
de klant van advocaat te wisselen omdat deze naar ons oordeel te weinig kundig was om tot een 
kansrijke nieuwe procedure te komen.  

Resultaten 2016 

Status klant Totaal Heerlen Maastricht 

Verblijfsstatus 6  6 

MOB 13 11 1 

Uitstel ivm bevalling 1 1 - 

Teruggekeerd 4 3 1 

Nog klant 31-12-2016 28 15 14 

Totaal 52 30 22 

 

Als we de op 31-12-2016 bij Vlot ingeschreven 28 klanten buiten beschouwing laten, dan mogen we 

vaststellen dat van de 24 klanten met wie de overeenkomst in 2016 werd beëindigd een kwart (25%) 

een verblijfsstatus kreeg, 16% terugkeerde naar het geboorteland, de helft met onbekende 

bestemming (MOB) vertrok en 1 klant met kind in een gezinslocatie werd opgenomen. Deze cijfers 

sporen in hoge mate met die uit de jaren 2014 en 2015.  

 

Terugkeer 

Terugkeer naar het herkomstland wordt in veel gevallen bemoeilijkt doordat de klant voor zijn land 

geen laissez-passer kan krijgen omdat zijn identiteit niet betrouwbaar kan worden vastgesteld. Veel 
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pogingen om in het land van herkomst een gelegaliseerde geboorteakte op te sporen, lopen 

schipbreuk doordat er geen geboorteregister is, niemand tot in verafgelegen dorpen kan 

doordringen of Westerse hulporganisaties daar net niet actief zijn. In enkele gevallen blijft de 

asielzoeker in Nederland volhouden uit een ander land te komen als waarvan de IND meent dat hij 

afkomstig is. 

 

 

 

 

Heerlen, Maastricht, 22 februari 2017 

 

VLotteam Leger des Heils 
Looierstraat 26 
6411AB Heerlen 
T 045 571 78 87 
F 088 876 83 30 
E info@vlotteam.nl 
W www.vlotteam.nl 
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