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BED BAD BROOD, WAT HEEFT DE REGERING BESLOTEN?
Op 14 april werd de resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa bekend. Het
Comité van Ministers reageerde hiermee op de beslissing van het Europees Comité voor Sociale
Rechten op de klacht over het recht op voedsel, kleding en onderdak voor ongedocumenteerden in
Nederland.
Na lange discussie in het kabinet, is uiteindelijk besloten om in de vijf grote steden in Nederland
opvangcentra in te richten waar ongedocumenteerden korte tijd kunnen verblijven. Zij kunnen van daar
uit geadviseerd worden om terug te keren. Als ze dat willen, mogen ze langer opvang krijgen in Ter
Apel, de Vrijheidsbeperkende Locatie.
Volgens de meeste NGO’s is dit aanbod in strijd met de beslissing van het Europees Comité. Volgens dat
besluit mogen immers geen voorwaarden gesteld worden aan een basisvoorziening. De VNG reageerde
al teleurgesteld, ook hebben meerdere gemeenten al gezegd door te gaan met hun basisvoorziening.
Rechterlijke procedures lopen intussen ook door. Op 17 december 2014 besloot de Centrale Raad van
Beroep al dat basisvoorzieningen geboden moeten worden tot 2 maanden na de resolutie van het
Comité van Ministers, dat is dus tot 14 juni 2015. De staatssecretaris had op 20 januari al toegezegd
gemeenten hiervoor te compenseren. We wachten nog op een besluit van de Raad van State over
dezelfde kwestie. Mocht die ook beslissen dat er basisvoorzieningen moeten komen, dan zal het
kabinet zich daar aan houden. Maar zolang die niets beslissen, dan zal de staatssecretaris gemeenten
blijven compenseren.
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2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: verlenging besluit- en vertrekmoratorium bepaalde delen van Irak
Een halfjaar geleden stelde de toenmalige staatssecretaris een besluit- en vertrekmoratorium in voor
provincies in Irak waar de IS heerste. Asielzoekers die uit deze provincies afkomstig zijn, worden
opgevangen in een AZC. Intussen is een nieuw ambtsbericht verschenen, waaruit blijkt dat de
veiligheid in deze provincies nog steeds niet gegarandeerd is. Daarom wordt het besluit- en
vertrekmoratorium met een halfjaar verlengd. Lees hier.
Het moratorium geldt niet voor de zuidelijke en de koerdische provincies. De Raad van State heeft
vragen gesteld aan de Staatssecretaris, waarop hij zijn oordeel baseert dat deze gebieden wel veilig
zijn (ABRvS 201408471/1, 201501219/1, 10.4.15). Het antwoord op deze vragen is nog niet bekend.
SvV&J: besluit- en vertrekmoratorium zuidelijke provincies Somalie, in de macht van Al Shabaab
De Staatssecretaris heeft ook een besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor bepaalde provincies
van Somalie. Hieronder valt niet Mogadishu. Somaliers uit gebieden die onder het moratorium vallen,
krijgen opvang in een AZC. Als na 1 jaar nog niet is besloten, moet een status gegeven worden. Lees
hier over het besluit- en vertrekmoratorium..
RvS: lang verblijf kinderen is geen reden voor verblijfsvergunning
De Raad van State vindt dat Turkse kinderen van 16 en 19 jaar oud, die in Nederland zijn geboren,
geen recht op een vergunning hebben. De reden hiervoor is, dat hun ouders ook (illegaal) in Nederland
wonen, en dat ze samen met hun ouders terug kunnen gaan. Een eventuele vergunning voor de
kinderen zou waarschijnlijk ook een vergunning voor de ouders inhouden. Lees hier

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rb:fietser aanhouden vanwege verdachte fiets mag wel
In deze zaak hield de politie een fietser aan, omdat hij reed op een mooie fiets zonder goed slot. De
politie dacht dat de fiets gestolen was. Zij controleerden de papieren van de fietser en ontdekten dat
hij geen verblijfsvergunning had. Daarna werd de man in vreemdelingenbewaring gezet. De rechter
besloot dat de politie voldoende reden had om de man te vragen zich te identificeren (Rb. Den Bosch,
AWB 15/5728, 30.3.15)
RvS: vreemdelingendetentie mag alleen, als alternatieven uitdrukkelijk zijn afgewogen
De Raad van State heeft besloten om een vreemdeling vrij te laten, omdat in de motivatie voor de
vreemdelingendetentie niet duidelijk stond waarom alternatieven voor vreemdelingendetentie niet
zouden werken. Dit betekent dat de VreemdelingenPolitie voortaan veel duidelijker moet
argumenteren waarom detentie het beste middel is, en waarom een meldplicht bijvoorbeeld niet
voldoende is. Lees hier
Rb: vrijlating Somalische vader die zorgt voor kind van labiele moeder
Deze Somalische man heeft een kind met een Nederlandse vrouw. De vrouw kan niet voor het kind
zorgen, enkele andere kinderen zijn al uit huis geplaatst. De rechter besluit dat het belangrijk is dat de
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vader voor het kind kan zorgen, om te voorkomen dat ook dit kind uit huis geplaatst moet worden. Hij
moet dus vrijgelaten worden uit vreemdelingendetentie (Vzr. VK Rb Rotterdam, AWB 15/642, 1.4.15)
RvS: geen uitzetting naar China mogelijk
De Raad van State erkent dat er de laatste tijd geen terugkeer mogelijk is geweest naar China. Er is dan
ook geen zicht op uitzetting. Chinezen in vreemdelingendetentie moeten worden vrijgelaten. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Tweede Kamer, 29 april 10-13u: hoorzitting Bed-Bad-Brood regeling
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2015A01907
Masterclass over mensenhandel, 3 juni 19-21u Fairwork Amsterdam
In de masterclass 'Zo denk ik er over' van FairWork komen slachtoffers van mensenhandel aan het
woord. Wat zeggen zij zélf over hun ervaringen na uitbuiting, bijvoorbeeld over hulpverlening, over
herstel? Deelname is gratis. Aanmelden voor 29 mei via academie@fairwork.nu, o.v.v. Masterclass
Locatie: Weteringschans 259, Amsterdam (kantoor FairWork)
Surprising Europe
On our updated website www.surprisingeurope.com, anyone interested in African-European migration
issues will be able to find the documentary, the TV series, additional content and background
information on the issues. The site and accompanying social media are to expand their function as the
place where Africans all over the world can share their migration experience. To achieve this, we are
looking for Africans to share their experiences in Europe with us. This can take the form of a short text,
a piece of music, a self shot video or any other form people would like to use.
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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.

