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RB: STAATSSECRETARIS MOET ONGEDOCUMENTEERDE ONDERDAK BIEDEN

De rechtbank vindt dat het gebrek aan onderdak, eten en kleding voor ongedocumenteerde
vreemdelingen de menselijke waardigheid zo raakt dat dit leidt tot een onmenselijk situatie. De Staat
moet hen daarom onderdak, eten en kleding geven.
Opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie is onvoldoende, omdat daar een vrijheidsbeperking geldt en
omdat ‘ meewerken aan terugkeer’ verplicht is.
Daarom moet de Staatssecretaris de aanvrager zonder voorwaarden toegang geven tot nachtopvang,
een douche, ontbijt en de avondmaaltijd.
Lees de uitspraak hier. De Staatssecretaris kondigt aan dat hij in hoger beroep gaat, lees hier. Op 20
januari besloot de staatssecretaris tijdelijk gemeenten te compenseren die nachtopvang bieden aan
ongedocumenteerden.
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1. BASISRECHTEN
Rb; standaard vrijheidsbeperking bij plaatsing in geziinslocatie mag niet
Dit gezin is verwezen naar de Gezinslocatie omdat een humanitaire noodsituatie zou ontstaan als er
geen stabiele woonsituatie is. Enkele leden van het gezin hebben medische behandeling nodig.
Bij plaatsing in een gezinslocatie hoort een vrijheidsbeperkende maatregel. De rechter vindt niet
duidelijk waarom dat in dit geval nodig is. De vrijheidsbeperking mag alleen als die nodig is, en moet in
dit geval dus opgeheven worden. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: alle Oeigoeren lopen risico bij terugkeer
De Raad van State vindt dat er voldoende bewijzen zijn dat de Chinese overheid Oeigoeren in NL in de
gaten houdt. Daarom is er altijd een risico als Oeigoeren worden teruggestuurd. Zij zouden als
vluchteling erkend moeten worden. Lees hier
SvV&J: nieuw beleid Libie
De staatssecretaris schrijft dat terugkeer naar Libie in het algemeen wel veilig is, behalve voor
bepaalde risicogroepen. Daaronder vallen homo’s, (bekeerde) christenen, Palestijnen, politieke
activisten, mensenrechtenactivisten, leden van het justitieel apparaat, werknemers van ngo’s,
journalisten, vrouwen werkzaam in de publieke sector, personen behorende tot stammen waarvan
bekend was dat zij loyaal waren aan het bewind van Gaddafi, waaronder Tawergha’s, Gwelish en
Mashashiya’s. Als zij eerder problemen hadden, krijgen zij een asielstatus. Lees hier
SvV&J: hoe omgaan met problemen vanwege tijdelijke onmogelijkheid om inburgeringsexamen
buitenland te doen?
In de maand november was het niet mogelijk om inburgeringsexamen buitenland te doen, omdat het
examen veranderd was en de ambassades het nieuwe examen niet konden afnemen omdat de
computerverbinding niet goed werkte. Als dat betekent dat de aanvrager daardoor niet aan de mvv-eis
voldoet, kan hij dat melden bij de mvv-aanvraag en zal de IND daarmee rekening houden. Lees hier
RvS: ook bij buitenschuld-procedure tellen documenten niet mee die eerder bekend konden zijn
Een buitenschuld-status wordt gegeven aan migranten die buiten hun schuld niet naar hun
herkomstland kunnen terugkeren. Voor een aanvraag moet bewezen worden dat de migrant er alles
aan deed om terug te kunnen keren, en bijvoorbeeld contact met de eigen overheid opgenomen heeft.
In deze zaak had de aanvrager al eerder buitenschuld gevraagd, maar die aanvraag was afgewezen. Bij
de nieuwe aanvraag heeft hij nieuwe bewijzen meegestuurd. De Raad van State vindt dat hij deze al
eerder had kunnen opvragen, en dat daarom geen nieuw besluit hoeft te worden genomen. Lees hier
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: beleid vreemdelingendetentie kinderen en alleenstaande minderjarigen
Kinderen en alleenstaande minderjarigen worden in principe niet opgesloten als zij asiel vragen aan de
grens, tenzij dat in het belang is van de minderjarige. Detentie om uitzetting mogelijk te maken kan
nog steeds maximaal 2 weken, waarbij steeds beoordeeld moet worden of de detentie in het belang
van het kind is. Detentie van kinderen en minderjarigen vindt plaats in de nieuwe Gesloten
Gezinslocatie in Zeist. Lees hier
Rb: wel vreemdelingendetentie Somalier mogelijk
In november besloot de Raad van State dat er geen zicht was op uitzetting naar Somalie en dat
Somaliers niet in vreemdelingendetentie geplaatst mochten worden. Direct daarna zijn twee Somaliers
uitgezet, maar daarna zijn de uitzettingen naar Somalie weer gestopt. De staatssecretaris is opnieuw in
onderhandeling over uitzettingsmogelijkheden. De rechtbank Roermond vindt dat er wel zicht op
uitzetting is, en dat Somaliers wel weer in vreemdelingendetentie gezet mogen worden. (Rb
Roermond, 14/28339, 31.12.14)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Demonstratie "Adequate opvang is dag en nachtopvang", 7feb 15.00u Museumplein A’dam
Op 7 februari organiseert We Are Here een manifestatie op het Museumplein voor een volwaardige
opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
https://www.facebook.com/wearehere247?fref=ts
Onderzoek mogelijkheid Veilige Aangifte in Eindhoven
Vluchtelingen zonder verblijfsrecht zijn bang zelf aangehouden te worden als ze zich op het
politiebureau melden. Stichting Vluchtelingen in de Knel uit Eindhoven heeft daarom professor Anton
van Kalmthout gevraagd onderzoek te doen naar de alternatieve mogelijkheden voor aangifte. In het
rapport worden enkele opties overwogen. De voorkeur gaat uit naar aangifte per volmacht, zodat ook
in geval van een strafproces de vreemdeling beschermd blijft.
Rapport aangifte doen voor ongedocumenteerden
Film: over domestic workers in Dld en NL
The German documentary ‘Dringend gesucht – Annerkennung nicht vorgesehen’ shares the personal
stories and the struggle for the rights of several migrant domestic workers in Germany and the
Netherlands who experienced exploitation by their employers. The documentary aims to shed light on
the lack of labour rights of domestic workers and looks at the first initiatives to organise themselves
and join labour unions.
For more information on the film or to order a DVD, click here.
Petitie Geen Mens op Straat van utopia
http://petities.nl/petitie/geen-mens-op-straat
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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.

