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Wat is de ggv?
De ggv is een locatie voor vreemdelingen
bewaring van gezinnen met minderjarige 
kinderen en voor alleenstaande minder
jarige vreemdelingen (amv) die Nederland 
moeten verlaten. Ggv staat voor gesloten 
gezins voorziening. De ggv is een afdeling op 
het terrein van Detentiecentrum Zeist die 
valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
De ggv is ontwikkeld in onderlinge 
samenwerking tussen de keten partners 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Dienst 
Terugkeer & Vertrek (DT&V), het Centraal 
Orgaan opvang asielzoekers (COA) en 
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
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Wanneer ggv?
Wanneer vreemdelingen zonder verblijfsrecht in 
Nederland zijn, moeten ze ons land verlaten. 
Bijvoorbeeld omdat hun verblijfsaanvraag is 
afgewezen en de rechter deze afwijzing in stand 
houdt, of als zij illegaal in Nederland worden 
aangetroffen. Vreemdelingen zijn zelf verantwoor
delijk voor hun vertrek uit Nederland. 
Als ze Nederland niet zelfstandig verlaten, kan de 
Nederlandse overheid overgaan tot het organise
ren van gedwongen vertrek. In het uiterste geval 
kan een vreemdeling in vreemde lingenbewaring 
worden gesteld. Dat is onder andere het geval als 
er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) 
of gezin niet zelfstandig zal vertrekken en zich aan 
het toezicht van de overheid zal onttrekken. In dat 
geval wordt het gezin of de amv in afwachting van 
het vertrek uit Nederland geplaatst in de ggv, de 
gesloten gezinsvoorziening in Zeist. 

Voor wie is de ggv?
De ggv is bestemd voor: 
1. gezinnen met minderjarige kinderen aan wie een 

vrijheidsontnemende maatregel ten behoeve 
van hun vertrek is opgelegd op grond van artikel 
59 of 59a van de Vreemdelingenwet;

2. gezinnen met minderjarige kinderen die 
grensgeweigerd zijn, een asielaanvraag hebben 
ingediend en in afwachting van de asielbeslis
sing in grensdetentie zitten op grond van 
artikel 6 Vreemdelingenwet;

3. alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(amv) aan wie een vrijheidsontnemende 
maatregel ten behoeve van hun vertrek is 
opgelegd op grond van artikel 59.

De ggv biedt ook plaats aan volwassen vreemde
lingen in gezelschap van een minderjarig kind die 
door de Koninklijke Marechaussee de toegang tot 
Nederland is onthouden. Bijvoorbeeld wanneer er 
nader onderzoek nodig is naar de volwassen vreem
deling of zijn gestelde relatie tot het minderjarige 
kind. Het gezin wordt dan gedurende de behande
ling van de asielaanvraag geplaatst op de ggv.

Wat is vreemdelingenbewaring?
Vreemdelingenbewaring is net als grensdetentie 
een bestuursrechtelijke maatregel. Dit betekent 
dat mensen niet in bewaring zitten omdat zij 
strafbare feiten hebben gepleegd, maar om ervoor 
te zorgen dat zij beschikbaar blijven voor hun 
vertrek uit Nederland en niet in de illegaliteit 
verdwijnen. Vreemdelingenbewaring is het 
uiterste middel dat alleen wordt toegepast als er 
geen alternatieven zijn. 

Voor gezinnen met minderjarige kinderen geldt 
dat nog sterker. Gezinnen met minderjarige 
kinderen kunnen ten behoeve van vertrek in 
bewaring worden gesteld voor in beginsel een 
maximale duur van twee weken. Voor amv geldt 
dat de bewaring langer kan duren, maar alleen 
onder de volgende voorwaarden:
•  De amv wordt verdacht van of is veroordeeld 

wegens een misdrijf.
•  De amv is eerder met onbekende bestemming 

vertrokken uit de opvang of heeft zich niet 
gehouden aan een opgelegde meldplicht of 
vrijheidsbeperkende maatregel.

•  De amv is de toegang geweigerd aan de 
buitengrens en de minderjarigheid is nog niet 
vastgesteld.

 

Toewerken naar vertrek
Voordat een gezin in de ggv komt, hebben zij op 
een locatie van het COA gelegenheid en begeleiding 
gehad om zelfstandig te vertrekken. Alleen 
gezinnen die aantoonbaar niet werken aan hun 
zelfstandig vertrek en waarbij het aannemelijk is 
dat zij zich voor hun vertrek aan het toezicht van  
de overheid zullen onttrekken, kunnen in bewaring 
worden gesteld en in de ggv worden geplaatst. 
Dit wordt heel zorgvuldig bekekenen. Voor de 
plaatsing in de ggv is al zicht op een vertrek
moment; de DT&V zorgt ervoor dat reisdocumen
ten in orde zijn voordat het gezin naar de ggv gaat. 
Gezinnen die op grond van art. 6 in de ggv zijn 
geplaatst, doorlopen hier het eerste deel van hun 
asielprocedure.
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Op het buitenterrein staan diverse 
speel toestellen, er is een zandbak, 
een trampoline, fietsjes, stepjes en een 
multi functioneel sportveld. Binnen, in het 
diensten centrum, is een speelruimte met 
speelgoed, knutselspullen, een gemeen
schappelijke keuken voor kookprojecten 
en een tafelvoetbalspel. Tevens is er een 
onderwijsruimte en een stiltecentrum. 
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De tijd in de ggv is vooral een periode van 
toewerken naar daadwerkelijk vertrek. Immers, 
het gezin heeft tot op dat moment geen gebruik 
willen maken van de mogelijkheid en hulp om 
zelfstandig terug te keren. De vlucht is geboekt. 
Met het gezin wordt gekeken hoe de vlucht en 
terugkeer zo goed en veilig mogelijk kan plaats
vinden. Ook worden praktische voorberei dingen 
getroffen, zoals het verzamelen van noodzakelijke 
zaken voor tijdens de vlucht en aankomst in het 
land van herkomst. 

Amv worden alleen onder heel strikte voorwaar
den in bewaring gesteld bij de ggv. Het kan zijn dat 
vertrek naar het land van herkomst dan nog niet 
meteen kan plaatsvinden. Bijvoorbeeld omdat er 
nog geen reisdocumenten zijn. Een regievoerder 
van de DT&V, gespecialiseerd in terugkeer van 
amv, gaat met de amv in gesprek over de 
terugkeer naar het land van herkomst. Hierbij zal 
in eerste instantie worden geprobeerd om de amv 
met de ouders te herenigen. De regievoerder 
werkt hiervoor nauw samen met de voogd, die 
voor de amv is aangesteld vanuit de stichting 
Nidos. Dit is de onafhankelijke voogdij instelling 
die de voogdij uitvoert voor amv. 

Het kind centraal 
Alles in de ggv is gericht op de behoeften en het 
belang van het kind. Er wordt rekening gehouden 
met het familie en gezinsverband. Immers, de 
ouderkind relatie moet zo natuurlijk mogelijk 
blijven tijdens de periode in de ggv. ‘Zo kindvrien
delijk mogelijk’ is de norm. Het resultaat is 
bewaring met zoveel mogelijk vrijheid en zo min 
mogelijk beperkingen. Niet alleen veilig en 
efficiënt, maar ook humaan en duurzaam. 

Ruim en groen
De ggv staat op het terrein van Detentiecentrum 
Zeist, in de bossen tussen Zeist en Soesterberg. 
De voorziening is groen en kindvriendelijk 
ingericht. Iedereen kan zich vrij bewegen van  

8:00 tot 22:00 uur over het afgesloten terrein. 
De deuren van de woningen gaan niet op slot.

Er zijn twaalf woningen voor gezinnen met 
minderjarige kinderen. In elke woning is ruimte 
voor zes personen. Voor grotere gezinnen kunnen 
twee woningen aan elkaar gekoppeld worden. 
Twee woningen zijn ook geschikt voor mindervalide 
bewoners. Het doel van de ggv is dat ouders een zo 
normaal mogelijk gezinsleven kunnen hebben met 
hun kinderen. Daarom worden ouders en kinderen 
niet van elkaar gescheiden, maar verblijven ze 
samen in een woning. Die bestaat uit een ruime 
woonkamer met keuken, drie slaap kamers en een 
badkamer met toilet. Via een scherm kunnen de 
bewoners boodschappen bestellen, internetten of 
computerspelletjes spelen. 

Er is een apart deel voor de amv. Deze afdeling 
biedt ruimte aan maximaal 10 personen. Er is een 
gemeenschappelijke woonkamer met een keuken 
en er zijn tien slaapkamers met een eigen douche 
en toilet. De amv kunnen op deze afdeling samen 
koken, spelletjes doen of andere gezamenlijke 
activiteiten ondernemen. 

Faciliteiten
Iedereen kan voor informatie, vragen en het 
plannen van bezoek terecht in het dienstencentrum. 
Daar is ook een aparte bezoekzaal voor familie en 
zijn er spreekruimtes voor gesprekken met 
ambtelijk bezoek. Er zijn zitjes met huiskamer
functie en plekken voor creatieve activiteiten en 
computers met internet waar iedereen gebruik van 

Behalve veilig, kindvriendelijk en humaan,  
is de ggv ook zo duurzaam en efficiënt 
mogelijk. Gebruik van wetenschappelijk 
onderbouwde moderne technologie draagt 
hieraan bij. Daarom werkt DJI samen met 
TNO in het onderzoeken, testen en  
evalueren van technische toepassingen.
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mag maken. Het internet is beperkt tot een 
zogenaamde white list van toegestane websites; 
overige websites zijn geblokkeerd. In het diensten
centrum is ook een opslagruimte voor bagage en 
er staan wasmachines en drogers. Ouders kunnen 
in hun eigen woning koken. DJI zorgt voor het menu 
en de ingrediënten. Het is ook mogelijk andere 
boodschappen te bestellen. De bewoners van de 
ggv krijgen zakgeld.

Zorg
De ouders blijven tijdens het verblijf in de ggv zelf 
verantwoordelijk voor de opvoeding van hun 
kinderen. Er is altijd ondersteuning mogelijk. 
DJI onderhoudt hiervoor contacten met stichting 
NIDOS en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
De medische dienst van de ggv is verantwoor delijk 
voor de medische zorg. De verpleegkundige, de 
psycholoog en de arts zien alle kinderen binnen 24 
uur na aankomst. De verpleegkundigen doen een 
verpleegkundigeintake en bieden deze aan bij de 
huisarts. Eventueel vindt een doorverwijzing 
plaats naar de gedragsdeskundige. De medische 
dienst is gedurende het verblijf op de ggv altijd 
beschikbaar. Bijzonderheden worden in het medische 
dossier bijgehouden. De gezinnen en amv kunnen 
ook een beroep doen op de geestelijk verzorgers. 

Onderwijs
amv zijn leerplichtig. Voor hen wordt standaard 
onderwijs aangeboden. Kinderen uit de gezinnen 
kunnen ook gebruik maken van het onderwijsaan
bod. Omdat de kinderen die deel uitmaken van 
gezinnen over het algemeen maar heel kort in de 
ggv blijven, krijgen zij een aangepast lesprogram
ma. Er is een dagprogramma met vaste en losse, 
speciaal georganiseerde activiteiten. Kinderen 
mogen met of zonder hun ouders meedoen aan 
bijvoorbeeld film kijken, sport, multimedia en 
creatieve bezigheden. Voor activiteiten werkt DJI 
ook samen met vrijwilligersorganisaties, zoals 
Stichting de Vrolijkheid.

Kindvriendelijkheid
Naast dat de ggv qua opzet ruim en groen is en 
vele faciliteiten biedt voor jong en oud, is het 
bovenal kindvriendelijk van opzet. De ggv
medewerkers hebben ervaring in het omgaan 
met kinderen en zijn in staat deescalerend te 
handelen. Ggvmedewerkers dragen geen 
uniform. Dat maakt ze voor kinderen toegankelijk. 
De begeleidende medewerkers hebben allen de 
functie woonbegeleider. Voor de amv is er 24 uurs 
begeleiding en de bejegening is toegespitst op de 
jongere. Bijzonder is dat DJI op de ggv samen
werkt met woonbegeleiders van het COA.  
COA woonbegeleiders en DJI woonbegeleiders 
vormen samen het ggvteam. 

Afscheid nemen
Gezinsleden en amv krijgen in de korte tijd die ze in 
de ggv verblijven vaak te maken met een emotio
nele omslag. Ondanks teleurstelling, boosheid en 
het vasthouden van de wens om in Nederland te 
blijven, moeten ze berusten in hun vertrek en zich 
voorbereiden op een toekomst in het land waar zij 
naartoe gaan. De medewerkers van de ggv zijn zich 
hiervan bewust en zijn opgeleid om de gezinnen en 
de amv hierin te begeleiden. Extra aandacht is er 
voor de kinderen. Er zijn begeleide activiteiten 
waarbij de behoefte van het kind voorop staat. Het 
kind kan zich terugtrekken en opgaan in de 
activiteit, maar er is ook een luisterend oor en 
gesprek voor kinderen die zich willen uiten. 
Kinderen kunnen ook zelfstandig toegang krijgen 
tot informatiebronnen, zoals internet of de 
bibliotheek. Zij kunnen hier ook informatie vinden 
over het land waar zij naartoe gaan. Als het nodig 
is, is er een psycholoog beschikbaar. Ook zijn er 
geestelijk verzorgers waar de gezinnen en amv 
terecht kunnen. Tot slot zijn er ruime mogelijkhe
den om bezoek te ontvangen, afscheid te nemen en 
online contact te onderhouden.
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Sterk in samenwerking 
De ggv kan niet bestaan zonder de inbreng van 
verschillende organisaties die elk hun rol hebben. 
Binnen de ggv werken DJI, het COA en de DT&V 
samen aan de uitvoering van het terugkeerbeleid 
en het beleid van het in bewaring stellen van 
gezinnen met kinderen en alleenstaande minder
jarige vreemdelingen. 

Zodra het gezin of de amv vanuit het asiel
zoekerscentrum van het COA naar de ggv is 
gebracht, wordt informatie van het COA overgedra
gen aan de ggv, zodat bijzonderheden daar bekend 
zijn. In de ggv zijn medewerkers van de DJI en het 
COA werkzaam. De DT&V werkt in asielzoekerscen
tra en in de ggv. Hierdoor is er een goede aanslui
ting in de informatie overdracht. De regievoerder 
van de DT&V onderhoudt ook contact met de IND. 
De situatie van het gezin is altijd zorgvuldig 
onderzocht en getoetst, alvorens wordt besloten 
dat het gezin in de ggv wordt geplaatst. 

Meer informatie op

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/
hetterugkeerproces/verblijfslocaties/
geslotengezinsvoorziening

https://www.coa.nl/nl/
opvanglocatiesvoorterugkeer

https://www.dji.nl/locaties/z/
detentiecentrumzeistvreemdelingen

De DT&V, de medewerkers van de ggv en van het 
COA werken intensief met elkaar samen op de ggv; 
ze voeren dagelijks overleg over komende en 
vertrekkende gezinnen en amv. Hierdoor kan de 
voorbereiding op het vertrek en het daadwerke
lijke vertrek goed, veilig en humaan mogelijk 
plaatsvinden. 

https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/het-terugkeerproces/verblijfslocaties/gesloten-gezinsvoorziening
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/het-terugkeerproces/verblijfslocaties/gesloten-gezinsvoorziening
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/het-terugkeerproces/verblijfslocaties/gesloten-gezinsvoorziening
https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties-voor-terugkeer
https://www.coa.nl/nl/opvanglocaties-voor-terugkeer
https://www.dji.nl/locaties/z/detentiecentrum-zeist-vreemdelingen
https://www.dji.nl/locaties/z/detentiecentrum-zeist-vreemdelingen


Deze publicatie is een gezamenlijke uitgave van:

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) | www.dji.nl
Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) | www.dienstterugkeerenvertrek.nl
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | www.coa.nl
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) | www.ind.nl
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