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Het kabinet besloot op 22 april dat maar 5 gemeenten opvang mogen bieden, voor enkele weken, en 
met het oog op terugkeer. Aanmelding zou via de DT&V moeten verlopen. Als andere gemeenten 
opvang bieden, dan zouden ze beboet worden. 
 
De VNG reageert met deze brief op het voorstel van het kabinet. De VNG wil graag dat meerdere 
gemeenten opvang mogen bieden, voor langere duur, en dat zij niet afgerekend op resultaten die zij 
niet kunnen beinvloeden: terugkeer of statusverlening. 
 
Tijdens het kamerdebat over het kabinetsvoorstel werd voortdurend verwezen naar overleg van de 
Staatssecretaris met de VNG. Daar moeten nadere afspraken gemaakt worden. Er is nog geen datum 
bekend voor dit overleg 
 
 

VNG: REACTIE OP KABINETSVOORSTEL BED-BAD-BROOD 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1994.html
http://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150428_brief-parlement_opvang-uitgeprocedeerde-asielzoekers-bed-bad-brood.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
Zorginstituut: nationaliteiten patienten waarvoor medicijnen vergoed worden 
Het Zorginstituut financiert medicijnen als ongedocumenteerde patienten die zelf niet kunnen betalen. 
Het medicijn-gebruik geeft dus inzicht in de groep ongedocumenteerde zorgvragers. Op verzoek van 
Stichting LOS heeft het Zorginstituut een overzicht gemaakt van de top-10 van medicijn-gebruikers: 

Nationaliteit Aantal farmacie patiënten 

Marokko 664 

Ghana 613 

Nigeria 610 

Suriname 282 

China 247 

Turkije 228 

Sierra Leone 218 

Afghanistan 217 

Irak 213 

Somalië 204 

Opvallend is, dat de meeste vergoeding voor medicijnkosten gevraagd wordt door 
ongedocumenteerden zonder asiel-achtergrond. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: asielzoeker moet facebook-pagina wijzigen om geen risico te lopen bij terugkeer 
Deze zaak gaat over een Iraanse, die asiel vroeg omdat ze bekeerd was tot het christendom. De IND 
geloofde haar niet. Ze had christelijke teksten op facebook gezet, die een risico zouden kunnen 
vormen bij terugkeer. De Raad van State vindt dat ze zelf haar facebook moet wijzigen om veilig te 
kunnen terugkeren. Lees hier 
 
RvS: toelating moeder bij Nederlands kind, Nederlandse vader mishandelde en kan dus niet zorgen 
Volgens het EU-recht krijgt een ongedocumenteerde ouder verblijfsrecht bij een kind met de 
nationaliteit van het verblijfsland, als de andere ouder niet voor het kind kan zorgen. De IND wijst veel 
verblijfsaanvragen af, omdat zij vindt dat de andere ouder wél kan zorgen. In dit geval was er sprake 
van huiselijk geweld. De Raad van State vindt dat een mishandelende Nederlandse ouder niet belast 
mag worden met de verzorging van het Nederlandse kind. Lees hier 
 
RvS: geen verblijfsrecht voor oudere Egyptenaar die al 30 jaar in Nederland woont 
De aanvraag voor een asielvergunning van deze Egyptenaar is afgewezen. Hij woont al 30 jaar in 
Nederland en hij had eerder asiel moeten vragen. Ook in verband met zijn privé-leven hoeft hij geen 
verblijfsvergunning te krijgen, want hij was al die 30 jaar ongedocumenteerd. Lees. hier 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1336
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1349
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1395
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SvV&J: aantallen buitenschuld-vergunningen 
Naar aanleiding van het debat over de opvang van ongedocumenteerden, werden vragen gesteld over 
aantallen buitenschuld-vergunningen. In 2013 kregen 15 personen een buitenschuld-vergunning en in 
2014 20. In eerdere jaren ging het om veel meer vergunningen. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: afweging om iemand in vreemdelingendetentie te zetten moet expliciet vermeld worden 
In een aantal uitspraken heeft de Raad van State besloten dat in álle gevallen beschreven moet 
worden waarom vreemdelingendetentie een geschikt middel is. Daarbij moet aandacht besteed 
worden aan de mogelijkheid van uitzetting en toepassing van alternatieven. Het geldt zowel bij eerste 
inbewaringstelling, als bij verlenging of bij grensdetentie. Als die afweging niet gebeurd is, moet de 
vreemdeling worden vrijgelaten. Lees oa. hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Discussie-avond over “ Vreemdelingendetentie en handelingsperspectieven”, 13mei Utrecht 
Met inleidingen van Annemarie Busser van Amnesty International, Hanneke Atsma, pastor in 
Detentiecentrum Zeist en Els Brouwer van de wakegroep Zeist. En het verhaal van een 
ervaringsdeskundige. Daarna gesprek en ontmoeting in groepjes en plenair. 
Wanneer en waar: 13 mei van 19.30-22u in Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht. 
 
Tweede Kamer, 25 mei: behandeling wetsvoorstel Istanbul Verdrag over huiselijk geweld 
Het Istanbul Verdrag is bedoeld om slachtoffers van huiselijk geweld te beschermen. Het Verdrag 
maakt geen onderscheid naar verblijfsstatus. Nederland wil toetreden tot dit verdrag. Nadat het 
wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen, kunnen ongedocumenteerden zich hierop 
beroepen. 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2134.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1485

