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GEMEENTE AMSTERDAM GAAT 80 PERSONEN 24-UURS OPVANG BIEDEN
De gemeente Amsterdam gaat nu ook 24-uurs opvang organiseren, naast de bestaande Bed-Bad-Brood
voorziening. Er komen 80 plaatsen voor mensen die willen werken ‘aan hun toekomst’, dat is terugkeer
of alsnog legalisering. Lees hier
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1. BASISRECHTEN
Amsterdam: bewoners van de Vluchtgarage melden zich voor nachtopvang
Na lange onderlinge discussies hebben 90 bewoners van de Vluchtgarage op 30 juni om nachtopvang
gevraagd bij de gemeente Amsterdam. Er waren onvoldoende bedden, ongeveer 40 personen werden
weggestuurd met de opdracht het in de omliggende gemeenten te proberen. Voor hen worden nu
procedures gestart. Lees meer bij http://wijzijnhier.org/
RvS: bij aanvragen kindgebonden budget moet de belastingdienst status van ouders onderzoeken
Eén ongedocumenteerde ouder met NLs kind kan verblijfsrecht hebben vanwege het EU-recht
(‘Zambrano’). In dat geval bestaat ook recht op toeslagen. Bij een aanvraag kindgebonden budget
waarbij een beroep op Zambrano gedaan wordt, moet de belastingdienst via de Sociale
VerzekeringsBank onderzoeken of die ouder verblijfsrecht heeft. Lees hier.
Als beide ouders in NL zijn, en één van hen heeft geen verblijfsrecht, dan vervalt ook voor de legale
ouder het recht op toeslagen. Lees hier.
MvV&J: overal Veilige Aangifte mogelijk in 2015
Afgelopen week is het wetsvoorstel voor de implementatie van de Europese Slachtofferrichtlijn
gepubliceerd. De richtlijn geeft rechten aan álle slachtoffers ongeacht verblijfsstatus. Om
ongedocumenteerde slachtoffers de mogelijkheid te geven om aangifte te doen, zal in 2015 overal in
Nederland Free In – Free Out ingevoerd worden. Die werkwijze is door de Amsterdamse politie
ontwikkeld en draaide in 2014 als pilot in Amsterdam. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: Noord- en Zuid-Irak zijn nog wel veilig genoeg voor terugkeer
Vluchtelingen die uit het midden van Irak komen, vallen onder het vertrekmoratorium en krijgen al
langer opvang. Irakezen uit andere delen van het land stelden dat het land overal gedestabiliseerd is.
In twee uitspraken besluit de Raad van State nu dat Noord- en Zuid-Irak in het algemeen nog wel veilig
genoeg zijn om naar teruggestuurd te worden. Dat kan in individuele gevallen anders zijn. Lees de
uitspraak over Noord en Zuid-Irak.
SvV&J: alleenstaande oudernorm wordt 50% van het minimumloon in plaats van 70%
Vroeger gold als inkomenseis voor alleenstaande ouders, dat zij 70% van het minimumloon moesten
verdienen. Dit werd afgeleid van de bijstandsnorm. Maar alleenstaande ouders krijgen nu nog maar
50% van het minimumloon, dat wordt aangevuld via de toeslagenwet. Daarmee is ook de inkomenseis
voor alleenstaande ouders aangepast. Lees hier
RvS: inkomensvereiste voor gezinshereniging moet individueel beoordeeld worden
Deze zaak gaat over een man die per maand 8,- minder kreeg dan de inkomsnorm voor
gezinshereniging. Hij kreeg wel 50,- per maand extra als vergoeding voor vrijwilligerswerk. De IND had
zijn aanvraag voor gezinshereniging afgewezen. De Raad van State stelt dat een individuele
beoordeling verplicht is, en dat de 50,- vrijwilligersvergoeding meetelt. Lees hier
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: ook politiebrigadiers worden opgeleid om vreemdelingendetentie op te leggen
Vanwege een tekort aan officieren van justitie werden eerder al ambtenaren van de DT&V opgeleid
om vreemdelingenbewaring op te leggen. Nu zullen ook 70 ervaren politiebrigadiers opgeleid worden.
De staatssecretaris wil voorkomen dat ongedocumenteerden vrijgelaten moeten worden vanwege
gebrek aan officieren van justitie. Lees hier
ACVZ: rapport over terugkeerbeleid
De AdviesCommissie VreemdelingenZaken heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop de
Nederlandse overheid omgaat met landen waarheen ongedocumenteerde migranten teruggestuurd
moeten worden. Volgens de ACVZ is er geen gecoordineerd beleid, en heeft handel prioriteit over het
terugkeerbeleid. Op deze manier zullen landen niet gemotiveerd zijn hun landgenoten terug te nemen.
Lees het rapport hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Paul Mutsaers: Onderzoek naar het gedrag van de politie ten opzichte van vreemdelingen
Dit promotieonderzoek is gebaseerd op jarenlange participerende observatie bij de politie Tilburg. De
onderzoeker beschrijft de informele kennis die onder het korps rondgaat, en de manier waarop de
politie aankijkt tegen migranten en ongedocumenteerden. Lees het onderzoek hier (engels)
Maatwerk bij Terugkeer stopt per 1 juli vanwege gebrek aan fondsen
CoMensha is verhuisd, het nieuwe adres is: Barchman Wuytierslaan 10, 3818 LH A'foort
Nieuwsbrief Geedi over Somalie, lees hier: http://www.geedi.org/

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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