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OPVANG ONGEDOCUMENTEERDEN

Sinds de bekendmaking van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over het recht
van ongedocumenteerden op voedsel, kleding en onderdak hebben diverse gemeenten aangekondigd
om opvang te bieden aan ongedocumenteerden. In Amsterdam, den Haag, Utrecht en Nijmegen wordt
gewerkt aan nachtopvang voor iedereen. Tijdens een kamerdebat afgelopen donderdag zei de
staatssecretaris daar niets op tegen te hebben, zolang het bij nachtopvang blijft.
De staatssecretaris wil zelf nog geen geld besteden aan de opvang van ongedocumenteerden. Hij wil
wachten op de reactie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa op de uitspraak van het
Europees Comité voor Sociale Rechten. De PvdA vindt nog steeds dat de staatssecretaris gehoor moet
geven aan de uitspraak, maar accepteert dat hij wil wachten op de reactie van het Comité van
Ministers.
De LOGO-gemeenten (Landelijk Overleg Gemeenten voor een beter Opvangbeleid) vroegen
staatssecretaris Teeven om te stoppen met opstraatzettingen vanuit de AsielzoekersCentra. Daar ging
hij niet op in.
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1. BASISRECHTEN
Staatssecretaris: Nederlandse kinderen worden bij uitzondering opgevangen in Gezinslocaties
Gezinslocaties zijn bedoeld voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen. Soms zitten er ook
uitgeprocedeerde moeders met Nederlandse kinderen, bijvoorbeeld als de Nederlandse vader niet
bereid of in staat is om voor het kind te zorgen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar deze moeders
hebben dan geen andere optie. De staatssecretaris antwoordt op kamervragen dat dit steeds
individueel beoordeeld wordt. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
Staatssecretaris: intrekken verblijfsvergunning bij strafblad niet aangescherpt
Sinds 2004 is het steeds makkelijker geworden om een verblijfsvergunning in te trekken bij een
strafblad. Staatssecretaris Teeven wilde dit beleid nóg strenger maken. Maar volgens onderzoekers zal
dit niet leiden tot meer intrekking van verblijfsvergunningen. Daarom zet de staatssecretaris de
beleidswijziging niet door. Lees hier
Staatssecretaris: terugkeer van zieke mensen naar ebola-landen wordt individueel beoordeeld
De staatssecretaris schrijft dat de medische zorg in ebola-landen mogelijk tekort schiet. Hij zal in elk
geval apart beoordelen of het verantwoord is om zieke mensen naar deze landen terug te sturen. Lees
hier
Raad van State: in Sierra Leone is bescherming mogelijk tegen mensenhandelaar
De Raad van State besluit in deze zaak dat Sierra Leone veel werk maakt van het bestrijden van
mensenhandel. Daarom kan deze vrouw, die slachtoffer was van mensenhandel, wel naar Sierra Leone
teruggestuurd worden. Lees de uitspraak hier

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Staatssecretaris: landen die moeilijk meewerken met terugkeer
Sommige landen werken nauwelijks mee met terugkeer, dat zijn Afghanistan, Algerije, China, Egypte,
Ghana, India, Irak, Marokko en Somalië. Voor deze landen wordt een speciaal beleid gevoerd, om ze
toch te dwingen om mee te werken. (begroting V&J vraag 382, 20.11.14)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Conferentie ”Geweld maakt alles wat je lief is kapot”, 25nov 12.30-17u Stadhuis Eindhoven
Doel: Het geweld tegen vrouwen bespreekbaar maken; borging van onze aanpak bij lokale overheden
en lokale partners; en het stimuleren van de samenwerking tussen organisaties, vrijwilligers en
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overheid.
Info: 06-46424386 of bij Fereshteh Moradi via mailadres:info@fmoradi.nl
Conference 'Migration as a family matter' 30-31 mrt, VU Amsterdam
This conference revolves around the theme Migration law and family relations.Confirmed keynote
speakers are Virginie Guiraudon (SciencesPo) and Alison Diduck (University College London). More
information about the event can be found here.
Verzoek verhalen ‘veilige aangifte’
De Europese Slachtofferrichtlijn moet in november 2015 in Nederland zijn geimplementeerd. De
slachtofferrichtlijn geeft slachtoffers van misdrijven recht op informatie, participatie, opvang en
bescherming. In artikel 1 van de Slachtofferrichtlijn staat dat deze rechten ook moeten gelden voor
ongedocumenteerde slachtoffers. In de NLse concept-wet staat hier echter niets over. Zonder
expliciete regeling zullen ongedocumenteerden te bang zijn voor de politie, en dus geen hulp zoeken.
Verhalen van ongedocumenteerden in contact met de politie helpen bij de lobby om de wetgeving
goed om te zetten. Stuur ze door naar Stichting LOS (rian.ederveen@stichtinglos.nl)
Teken de petitie voor bed-bad-brood in Amsterdam
GroenLinks is een handtekeningenactie gestart voor een Bed,Bad en Broodregeling in Amsterdam voor
o.a. bewoners van de vluchtgarage. Als u voor a.s. woensdag 26 november ondertekent, wordt uw
stem aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam.
Kijk op www.petities24.com/asielzoekers

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.
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