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AT5: onderzoek ongedocumenteerde arbeiders Amsterdam 

 
De Balie Live Journalism en AT5 doen de komende maanden onderzoek naar Amsterdammers zonder 
papieren. 
 
Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn veel ongedocumenteerden hun baan kwijt, en zonder 
verblijfsdocumenten kunnen zij niet terecht bij de reguliere voedselbank. Ze zijn afhankelijk van 
alternatieve voedselbanken. Alleen al bij de Pauluskerk in Osdorp komen meer dan 600 gezinnen.  
Daaronder veel Brazilianen, Colombianen, Eritreeërs en Filipijnen. Voor de corona-uitbraak in maart 
werkte het merendeel van hen als schoonmaker bij families thuis, en sommigen in de 
schoonheidsbranche of in de bouw. Nu zijn ze minstens de helft van hun inkomen kwijt en worstelen ze 
met het betalen van boodschappen en de huur. Veel Brazilianen wonen al lange tijd in de stad, soms 
meer dan 10 jaar. 
 
Als je zelf verhalen wil vertellen, mail met: livejournalism@debalie.nl 
https://www.at5.nl/artikelen/203724/meer-dan-600-ongedocumenteerde-gezinnen-in-de-stad-
afhankelijk-van-voedselpakketten, 10.8.20 
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TOELATINGSBELEID 

 
Rb: twijfel over beschikbaarheid nierdialyse Nigeria 
Deze zaak gaat over een Nigeriaan die meerdere keren per week nierdialyse nodig heeft. Hij is 
uitgeprocedeerd en DT&V zegt dat het mogelijk is om terugkeer te regelen, inclusief de noodzakelijke 
behandeling. De man kan niet reizen op dialyse-dagen, de reis kan niet langer duren dan 48 uur tenzij er 
een tussenstop ingelast wordt voor een dialyse en de voortzetting van de dialyse moet voor vertrek 
geregeld zijn.  
Volgens de Nigeriaan is het heel moeilijk om nierdialyse te regelen in Nigeria, o.m. vanwege tekorten aan 
apparatuur en elektriciteitstekorten. Ook zijn de kosten zeer hoog. De patiënt moet zelf voor zijn 
medicijnen zorgen. Er is een lange wachtlijst, in geval van nood is er geen dialyse beschikbaar. Dit blijkt 
uit brieven van twee artsen van het University College Hospital. Daarnaast is er onduidelijkheid over de 
mogelijkheid voor opvang en steun in Nigeria  en van zijn familie in Amerika en ook is onduidelijk of een 
NGO bereid is om eiser te helpen. 
Daarom is de vraag of de uitzetting praktisch ooit te realiseren zal zijn. De IND zegt dat DT&V daarvoor 
kan zorgen. Maar de rechter vindt dat de IND meer onderzoek had moeten doen naar de feitelijke 
uitvoerbaarheid van de reisvereisten. (VK Rb Amsterdam, AWB 20/239, 20/240, 6.8.20) 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: vrijlating uit vreemdelingendetentie want gegarandeerde verblijfplaats en IOM helpt bij terugkeer 
Deze Braziliaan zit in detentie. Hij werkt met IOM aan zijn terugkeer en heeft een garantsteller die hem 
in huis wil nemen. Desondanks wilde DT&V hem niet vrijlaten, volgens hen is de man al eerder met IOM 
teruggekeerd en is weer is teruggekomen naar NL. Daarom geloven ze niet dat hij deze keer echt zal 
terugkeren en zich niet aan het toezicht zal onttrekken. De rechter vindt dat hij vrijgelaten moet worden 
omdat IOM ondanks zijn verleden wel bereid is om hem nogmaals te helpen met terugkeer. Zie hier 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Tentoonstelling Mensen en Papieren, 11 - 30 augustus, Rotterdam 
Kom, ervaar en onderzoek de taal, het systeem en de mens achter het label ongedocumenteerd. 
Reserveren is noodzakelijk, zie hier. 
 
 

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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:7469
http://www.formaat.org/mensen-en-papieren/

