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PILOT VEILIGE AANGIFTE AMSTERDAM VERLENGD
Afgelopen jaar draaide de politie Amsterdam een pilot ‘Veilige Aangifte’, waarbij ongedocumenteerden
veilig contact op konden nemen met de politie als zij aangifte wilden doen van een misdrijf. Deze pilot
wordt nu verlengd, en hopelijk in de toekomst uitgebreid naar andere steden.
Ongedocumenteerden kunnen met een NN (naam onbekend)-identiteit aangifte doen. Bij aangifte van
zware misdrijven kunnen zij een tijdelijk uitstel van vertrek krijgen, daarvoor is wel hun naam nodig.
Met deze visitekaartjes kunnen ongedocumenteerden vragen om als NN aangifte te mogen doen:
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1. BASISRECHTEN
Procureurs Generaal: terughoudend met TBS voor ongedocumenteerden
Vreemdelingen die hun verblijfsrecht dreigen te verliezen vanwege hun strafblad, zouden bij voorkeur
geen TBS moeten krijgen, adviseren de procureurs generaal. Met TBS is terugkeer naar het
herkomstland moeilijk, omdat de behandeling meestal niet bestaat en overdracht dus onmogelijk is.
Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: verlies verblijfsvergunning vanwege strafblad
Afgelopen weken sprak de Raad van State zich (tenminste) twee keer uit over de intrekking van een
verblijfsvergunning vanwege een strafblad. In beide zaken gaat het over volwassenen, die als kind naar
Nederland kwamen via gezinsmigratie. Een Afghaanse man van 20 verbleef legaalvan zijn 14de tot 19de,
hij is veroordeeld tot 24 maanden (lees hier). Een andere man verbleef 20 jaar legaal, en was acht maal
veroordeeld voor tot straffen varierend van enkele weken tot 12 maanden (lees hier).
Rb: vrijstelling griffierecht voor slachtoffer mensenhandel zonder inkomen
De rechtbank vindt het recht op toegang tot de rechter zwaar wegen. Deze man heeft geen inkomen,
zoals ook al blijkt omdat de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage op nul heeft gesteld. Het
griffierecht mag geen drempel zijn voor toegang tot de rechter, zegt de rechtbank Lees hier
HvJ EU: geen intieme vragen of tests voor onderzoek homosexuele asielzoekers
De Raad van State heeft aan het Hof van Justitie van de EU gevraagd hoe zij mag onderzoeken of
homosexuele asielzoekers de waarheid spreken? Het Hof wijst al te intieme vragen af. Er mogen ook
geen tests worden gedaan, en er mag niet van westerse stereotypen over homosexualiteit uitgegaan
worden. Lees hier
Rb: ook hoogopgeleiden lopen risico op besnijdenis in Guinee
Deze zaak gaat over een hoogopgeleide vrouw, die met haar dochter terug moet keren naar Guinee.
Volgens de staatssecretaris kan zij werk vinden en zich in de hoofdstad vestigen, waar minder risico is
op besnijdenis. De rechter vindt dit een toekomstige, onzekere gebeurtenis en schat het risico op
besnijdenis hoger in. (Rb Zwolle, 14/24601 en 14/24663, 21.11.14)
RvS: geen risico herbesnijdenis in Somalie
De Raad van State geeft de Staatssecretaris gelijk, die stelt dat vrouwen in Somalie niet herbesneden
worden. Daarom wordt de asielaanvraag van een vrouw die haar besnijdenis ongedaan heeft laten
maken, afgewezen. Lees hier
SvV&J: wel positieve beslissingen Irakese Yeziden, christenen en vrouwen mogelijk
Ondanks het besluitmoratorium voor bepaalde herkomstgebieden in Irak, kunnen wel positieve
beslissingen genomen worden bij kwetsbare groepen, zoals Yezidi, christenen en vrouwen. Lees hier
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SvV&J: kennismigranten-regeling wordt aangepast
De staatssecretaris wil hoogopgeleide migranten graag verwelkomen. Als bedrijven mensen nodig
hebben, mag de wet hen daarbij niet belemmeren. Daarom wordt het beleid aangepast. Lees hier

3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: uitzettingen Somaliers weer mogelijk
De Staatssecretaris schrijft dat hij op 23 en 30 november twee Somaliers heeft uitgezet. Daarmee
wordt vreemdelingendetentie van Somaliers wel weer mogelijk. (VW Update 47, 3.12.14)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Nacht van de Vervanging, 10dec A’dam/ Utrecht
Op 10 december zullen BN-ers en raadsleden in Amsterdam en Utrecht voor één nacht onderdak
geven aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Het is dan een maand geleden dat het Europees Comité
voor Sociale Rechten oordeelde dat Nederland voedsel, kleding en onderdak moet bieden aan
ongedocumenteerden. Kan er eindelijk hardop gezegd worden dat opvang een voorwaarde is om te
werken aan een toekomst en dat begeleiding nodig is om die toekomst te realiseren?
Info Amsterdam: Petra Schultz (tel 06 22605845) / Info Utrecht: Suzanne Hautvast, tel 06 – 12230591
Demonstratie GEEN VROUW IN DE KOU!, 10dec 12.30-14.30 Spui Amsterdam
Met de demonstratie vragen we aandacht voor de bijzondere omstandigheden van vrouwen die geen
verblijfsvergunning hebben. De gemeente Amsterdam is bezig om voor 135 vluchtelingen
‘nachtopvang’ in orde te maken. Dat is om allerlei redenen volstrekt ongeschikt. Vrouwen zijn extra
kwetsbaar want een makkelijke prooi voor uitbuiting en seksueel geweld. Daarom deze demonstratie.
Uitreiking Clara Wichman penning, 10 dec 18.30u, Vondelkerk Amsterdam
De Clara Meijer-Wichmanpenning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling, die in
Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan de kaak stellen en het
opheffen van de schending van mensenrechten van andere personen of groepen. Dit jaar wordt de
penning toegekend aan El Mouthena, de initiatiefnemer en coördinator van WijZijnHier.
A.u.b. aanmelden via e-mail aan: gerardvancranenburgh@ligarechtenvandemens.nl
Arts & Humanity: dilemma’s van het asielbeleid, 12 dec Humanity House den Haag
Derdejaars studenten van de kunstacademie AKV|St.Joost in Breda en ’s-Hertogenbosch hebben zich
een half jaar lang bezig gehouden met het thema kunst en engagement. In samenspraak met IND
hebben de studenten dilemma’s rond de uitvoering van het asielbeleid bevraagd: opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers, het ‘bewijzen’ van homoseksualiteit, het imago van de IND in de
media, de onmogelijkheid van objectiviteit, etc. Op deze avond presenteren de studenten hun werk.
info : http://www.humanityhouse.org/agenda/arts-humanity/
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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.

