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Sinds 1 juli heeft Amsterdam een Loket Ongedocumenteerden. Hier kunnen migranten zonder 
verblijfsvergunning terecht met vragen over opvang, juridische of maatschappelijke begeleiding, 
medische kwesties, etc. Het loket verwijst ook naar de BBB-voorziening in Amsterdam, die wordt 
verzorgd door HVO-Querido. Het loket is elke dag van 10-12u open voor nieuwe aanmeldingen. 
Locatie: Houtmankade 334-II, tel: 020 7372472, mail: info@loket-ongedocumenteerden.nl. 
 
Helaas zijn afgelopen week BBB-locaties in Amsterdam volgestroomd. De gemeente moet aanvullende 
opvang regelen. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken. 
 

LOKET ONGEDOCUMENTEERDEN AMSTERDAM 
 

mailto:info@loket-ongedocumenteerden.nl
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: twee beslissingen over recht op opvang ongedocumenteerden 
In twee verschillende zaken hebben rechters besloten dat de VBL (Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter 
Apel) niet voldoet aan het vereiste van opvang zonder voorwaarden, zoals het Europees Comité voor 
Sociale Rechten oordeelde. De BBB-voorziening van Amsterdam voldoet wel (lees hier), leefgeld is niet 
verplicht (lees hier). 
 
VN-Comité tegen Rassendiscriminatie vraag NL ook opvang te bieden aan ongedocumenteerden 
In het rapport over Nederland (waarin oa. de zwarte-pieten discussie aan de orde was) vraagt het VN-
comité ook:’Ensure that undocumented migrants are provided with food and shelter, as appropriate’. 
Lees hier 
 
Nieuwe regels huwelijken per 1 september 
Per 1 september is het niet meer de vreemdelingenpolitie die beslist of een huwelijk misschien een 
schijnhuwelijk is, maar de gemeente-ambtenaar. Ondertrouw bestaat niet meer, het huwelijk wordt 
aangemeld in de gemeente waar het stel wil trouwen. Als een Nederlander die in het buitenland 
woont, in NL wil trouwen, moet hij wel eerst de documentatie naar de gemeente den Haag sturen. 
Lees hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
IND belooft beslissingen Somaliers aan te houden tot nieuw ambtsbericht 
De veiligheidssituatie in Somalie is sterk wisselend. In een zaak over de veiligheid in Afghooye, 
beloofde de IND voorlopig geen besluiten te nemen over Somalische asielzoekers, in afwachting van 
een nieuw ambtsbericht (Rb Zwolle AWE 15/14780, 26.8.15) 
De Raad van State besloot in een andere zaak dat het niet duidelijk is wanneer Somaliers, die uit 
Europa terugkeren, als mogelijke spionnen worden gezien. Dat maakt terugkeer riskant. Ook die 
kwestie moet in het nieuwe ambtsbericht behandeld worden (ABRvS, 201404616/1, 24.8.15). 
 
VN-Comité tegen Rassendiscriminatie vraag NL ook het Imburgeringsexamen Buitenland af te schaffen 
In het rapport over Nederland (waarin oa. de zwarte-pieten discussie aan de orde was) vraagt het VN-
comité ook ‘ to discontinue the Civic Integration Examination Abroad and allow migrants to take the 
Civic Integration Examination in the State party without discrimination’ Lees hier 
 
Rb: intrekken werk- en gezinsvergunningen chinezen ivm fraude 
Sinds 2012 onderzoekt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Chinese schijn-bedrijven. Het 
zou gaan om meer dan 300 bedrijven die Chinese werknemers en kennismigranten lieten overkomen, 
met hun familie. Van 2006 – 2011 zijn zo meer dan 800 mensen naar Nederland gekomen. Alle 
vergunningen worden nu ingetrokken. Lees hier 
 
Ierland : voorstel regularisatie voor ongedocumenteerden die vier jaar in Ierland zijn 
In Ierland wordt een regularisatie voorbereid van ongeveer 20.000 migranten die al meer dan 4 jaar in 
Ierland zijn. Toegelaten migranten krijgen 2 jaar recht op werk, maar niet op sociale zekerheid. Daarna 
kan de vergunning omgezet worden naar een permanente vergunning. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:4877
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:10660
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/NLD/CERD_C_NLD_CO_19-21_21519_E.pdf
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/to/Kenbaar-maken-voornemen-in-het-huwelijk-te-treden-voor-Nederlanders-die-in-het-buitenland-wonen-Ondertrouw.htm
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/NLD/CERD_C_NLD_CO_19-21_21519_E.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:10400
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In Ierland gaat het vooral om migranten uit de Filippijnen, China, Mauritius, Brazilie en Pakistan. 
Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN VERTREK 

 
SvV&J: actievoerende agenten zetten geen vreemdelingen in bewaring 
De politie voert actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Actievoerders bij de vreemdelingenpolitie 
zullen daarom tijdelijk geen vreemdelingen in bewaring te stellen, behalve criminele vreemdelingen. 
Voor Dublinclaimanten (asielzoekers die naar een ander land overgedragen moeten worden) wordt de 
DT&V ingezet, zodat zij toch in bewaring gezet kunnen worden. Andere ongedocumenteerden lopen 
nu minder risico op detentie. Lees hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
FRA: Severe labour exploitation - States’ obligations and victims’ rights  
The report explores various criminal forms of labour exploitation in the EU affecting migrant workers 
moving within or into the EU. The findings show that criminal labour exploitation is extensive in a 
number of industries, particularly agriculture, construction, hotel and catering, domestic work, and 
manufacturing, and also that perpetrators are at little risk of prosecution or of having to compensate 
victims. The report is available here. 
 
Amnesty: onderteken de oproep aan premier Rutte voor hulp aan vluchtelingen 
Vluchtelingen hebben recht op veiligheid. En op een toekomstperspectief. Om die rechten te 
beschermen is nu actie nodig. Daarom roepen we premier Rutte op ruimhartig vluchtelingen toe te 
laten. Teken https://www.amnesty.nl/Rutte_verwelkom_vluchtelingen  
 
Significant: monitor inburgeringsexamen buitenland 
Er zijn in 2014 ongeveer 2.500 examens afgelegd. Van de kandidaten slaagde 80%. Er is 110 keer om 
ontheffing gevraagd waarvan de helft is gehonoreerd. De meeste gezinsmigranten komen uit Marokko, 
de Filippijnen, China, Thailand en Rusland, ¾ is vrouw. Lees hier 
 
In Limbo Embassy zoekt ambassadeurs 
In Limbo Embassy is een kunstproject in de vorm van een mobiele Ambassade voor 
ongedocumenteerden. De Embassy is op zoek naar vluchtelingen die Ambassadeur kunnen worden en 
hun verhaal willen delen. Meer info: www.inlimboembassy.org of via inlimboembassy@gmail.com.  
 
 
 

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://www.mrci.ie/press-centre/huge-majority-support-route-back-into-system-for-undocumented-migrants-in-ireland-and-the-us/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2015/09/11/tk-inzet-regievoerders-dienst-terugkeer-en-vertrek-voor-in-bewaring-stellen-naar-aanleiding-van-acties-politiebonden/tk-inzet-regievoerders-dienst-terugkeer-en-vertrek-voor-in-bewaring-stellen-naar-aanleiding-van-acties-politiebonden.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union
https://www.amnesty.nl/Rutte_verwelkom_vluchtelingen
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-575607.pdf
http://www.inlimboembassy.org/
mailto:inlimboembassy@gmail.com

