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Het COa (Centraal Orgaan Opvang asielzoekers) heeft wettelijk gezien de mogelijkheid om kwetsbare
mensen zonder verblijfsvergunning op te vangen. Vanwege die bevoegdheid besluiten rechtbanken
vaak dat kwetsbare ongedocumenteerden geen recht op WMO-opvang hebben.
De Raad van State heeft het COa gevraagd in welke situaties zij opvang bieden aan kwetsbare mensen.
Het COa heeft geantwoord dat zij dat alleen doet als ze daartoe verplicht zijn. Dat geldt alleen voor
mensen die via de route ‘motie Spekman’ een aanvraag doen voor medische noodsituatie (artikel 64).
Andere kwetsbare asielzoekers zouden volgens het COa wel medische zorg kunnen krijgen, en dat zou
voldoende zijn. Lees de uitspraak hier

De route ‘motie-Spekman’ voor een aanvraag medische noodsituatie is alleen mogelijk voor
uitgeprocedeerde asielzoekers die hun hele medische dossier meesturen. Onlangs bekritiseerde de
Ombudsman de uitvoering van deze motie. Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris de
mogelijkheden voor opvang iets verruimd. Maar dit is geen oplossing voor ongedocumenteerden
zonder asielverleden. Lees de brief van de staatssecretaris hier

COA GEBRUIKT BEVOEGDHEID OPVANG KWETSBARE ONGEDOCUMENTEERDEN NIET
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1. BASISRECHTEN

Ook Amsterdam geeft éénouder-bijstand voor illegale ouder van NLs kind
Nederlandse kinderen die verzorgd worden door een ouder zonder verblijfsrecht hebben
recht op bijstand voor een één-ouder gezin. Dat vinden al meerdere steden in Nederland,
maar nu ook Amsterdam.

SvV&J: opvang ongedocumenteerden in andere EU-landen
Naar aanleiding van de immediate measure van het Europees Comité voor Sociale Rechten
heeft de staatssecretaris een overzicht gemaakt van opvangmogelijkheden voor
uitgeprocedeerde asielzoekers in andere EU-landen. Hieruit blijkt dat noordelijke landen
(Duitsland, Denemarken en Zweden) opvang blijven bieden. Belgie en Groot Brittannie bieden
alleen opvang zolang de betrokkene meewerkt aan terugkeer. Frankrijk en andere zuidelijke
landen bieden nachtopvang. Lees het antwoord hier.

VNG: motie over toepassen ESH-klacht
In de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is een motie aangenomen om de
Immediate Measure te respecteren.

CVZ: eigen bijdrage 5,- voor medicijnen
Migranten zonder verblijfsvergunning hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Als ze de rekening
niet kunnen betalen, kan de arts een vergoeding van het CVZ krijgen. Dat geldt ook voor medicijnen.
Omdat apotheken teveel declareren, en te weinig hun best doen om de patient zelf te laten betalen,
heeft het CVZ besloten apotheken te vragen 5,- te innen per recept. Om de kosten te drukken mogen
wel recepten van 3 maanden geschreven worden.

2. TOELATINGSBELEID

Rb: uitschrijving GBA is geen bewijs voor vertrek naar herkomstland
De IND had de verblijfsvergunning van deze migrant ingetrokken, omdat hij was uitgeschreven uit de
GBA. De rechter oordeelt dat dit geen bewijs is van vertrek naar het herkomstland, omdat betrokkene
evengoed zich elders in Nederland kan hebben gevestigd. Lees de uitspraak hier

SvV&J: evaluatie kinderpardon
In totaal zijn er zo’n 3.270 aanvragen ingediend voor toelating via het kinderpardon. Er zijn in totaal in
ongeveer 1.340 aanvragen ingewilligd. Dit betreft zo’n 630 hoofdpersonen en 710 gezinsleden.
Er zijn zo’n 1.800 aanvragen afgewezen. De belangrijkste afwijzingsgronden zijn:
- De vreemdeling voldoet niet aan de minimale verblijfstermijn (500 zaken);
- Er is nooit een asielaanvraag ingediend (400 zaken);
- De vreemdeling is langer dan de toegestane periode uit beeld van de Rijksoverheid geweest (300

zaken);
- De vreemdeling voldoet niet aan de gestelde leeftijdsvoorwaarde (200 zaken);
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- De vreemdeling is houder van een (niet omzetbare) verblijfsvergunning (100 zaken).
Lees de brief van Teeven hier

Intussen worden veel rechtszaken gewonnen over het kinderpardon, bijvoorbeeld over kinderen die
geen asielverleden hebben (Suriname, , Ghana), over kinderen die te oud waren bij hun aanvraag
(ouder dan 21), en over kinderen die niet steeds in beeld waren bij de rijksoverheid (ook de niet-
asielgroep).

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Brief IND: tijdelijk geen uitzettingen alleenreizende Afghaanse vrouwen
Vanaf 12 november zullen Afghaanse vrouwen niet uitgezet worden. Dit geldt gedurende 8 weken.

4. WAT IS ER TE DOEN?

Discussie over migratie vanuit het belang van emigratielanden, 10dec Amsterdam
On Tuesday 10 December (15.30-17.00 in Metropolitan room Z531) Juan Amaya-Castro from the VU's
Migration Law Department will present his paper on "Bringing Emigration Policies into the Global
Migration Picture". Juan's paper "seeks to shift the focus away from immigration policies, or the
policies that try to control immigration. Instead, it proposes a systemic analysis of emigration policies.
Such a shift complements and completes the overall picture of global migration governance."
Drinks and snacks will be provided. Sign up by sending an email to mdc@vu.nl.

IOM overzicht projecten vrijwillige terugkeer
IOM maakte een handig overzicht van terugkeer-regelingen. Te downloaden via: http://www.iom-
nederland.nl/images/AVR_overview/AVRRProjekten%20IOM%20-NL-website.pdf

Steun het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier Frieslan
Fier is in de race voor de goededoelenpot  van Specsavers. Hiermee kunnen we geld inzamelen voor de
inrichting van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel. Om hiervoor in aanmerking te komen,
moeten we de meeste stemmen hebben van het grote publiek.
Stem via: http://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/leeuwarden/het-centrum-kinderhandel-
mensenhandel_14683/

Training homosexuele asielzoekers, 11 dec 17.30 in het Wereldhuis Amsterdam
Het COC Amsterdam biedt een training aan over de rechten van homosexuele asielzoekers in
Nederland, en over de culturele verschillen in het omgaan met homosexualiteit wereldwijd. De
training is in het engels en nederlands, en na afloop is er een maaltijd.
Meld je aan via: info@wereldhuis.org of 06 22821472

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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