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Al enkele jaren maakt de politie Amsterdam 'veilige aangifte' voor ongedocumenteerden mogelijk. Nu
heeft ook de staatssecretaris dit beleid officieel goedgekeurd, in het kader van een pilot.

Voor het proefproject gelden onder meer de volgende uitgangspunten: iedere ongedocumenteerde
vreemdeling kan aangifte doen of kan een getuigenverklaring afleggen van een strafbaar feit waar ten
minste voorlopige hechtenis op staat; de vreemdeling kan hiertoe een politiebureau vrij betreden én
verlaten; gedurende de procedure wordt er uitvoering gegeven aan de opsporing van de dader(s) en
hulpverlening aan het slachtoffer.

De uitkomsten zullen gebruikt worden om het beleid landelijk in te voeren. 'Veilige aangifte' is
onderdeel van het (nog lopende) wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf. (Telegraaf 22.8.13)

OFFICIELE START PILOT VEILIGE AANGIFTE IN AMSTERDAM
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1. BASISRECHTEN

Minister: geen struktureel probleem bij politie in Eerste Hulp
Jan Hulshof, arts, schreef in Medisch Contact van 11 juli dat de politie zich teveel opdringt op de Spoed
Eisende Hulp, zodat artsen zich belemmerd voelen in hun geheimhoudingsplicht. Ook zouden ernstig
zieken die bang zijn voor de politie daardoor geen hulp meer durven vragen bij het ziekenhuis.
Minister Opstelten stelt dat er interne richtlijnen zijn voor de samenwerking tussen artsen en politie,
maar die worden misschien niet altijd goed toegepast. Hij gaat hierover met de auteur in gesprek,
schrijft hij in antwoord op kamervragen (29.8.13)

2. TOELATINGSBELEID

Rb: voortgezet verblijf Turkse gezinsmigrant mogelijk bij ander verblijfsdoel
Voor Turkse migranten geldt het Associatieverdrag, dat stelt dat toelatingsbeleid niet verscherpt mag
worden. In 1983 was voortgezet verblijf voor partners waarvan de relatie binnen 3 jaar was verbroken
mogelijk als zij een ander verblijfsdoel hadden. De rechter vraagt de IND te onderzoeken of de
aanvrager op deze grond voortgezet verblijf moet krijgen.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:11093

Rb: BMA-adviezen over HIV-geinfecteerde West-Afrikanen inconsistent
De rechtbank Amsterdam oordeelt in een aantal zaken van HIV-geinfecteerde Nigerianen en
Ghanezen. Volgens de rechtbank zijn de adviezen van het BMA (Bureau Medische Advisering van de
IND) niet consistent over de noodzaak van resistentietesten, en over de overdracht bij aankomst.
Daarom worden de beroepen gegrond verklaard.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:4994

3. CONTROLE EN TERUGKEER

RvS: inreisverbod mag, ondanks verblijf van ruim 10 jaar als ongedocumenteerde
Bij het opleggen van een inreisverbod moet rekening gehouden worden met individuele
omstandigheden. De advocaat in deze zaak vindt dat langdurig (illegaal) verblijf meegewogen moet
worden. De Raad van State vindt dat ook, maar besluit dat verblijf als ongedocumenteerde migrant
niet een reden is om af te zien van het inreisverbod.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:877

Rb: bij besluit inreisverbod ivm strafblad worden perioden van legaal verblijf niet opgeteld
Deze zaak betreft een Angolees die al lang in Nederland is, maar een verblijfsgat heeft omdat hij niet
op tijd zijn vergunning verlengde. Hij heeft een strafblad en hij krijgt een inreisverbod. Daarbij moet
een afweging gemaakt worden met de de duur van het legale verblijf. De rechter besluit dat
verschillende perioden van legaal verblijf niet opgeteld mogen worden. Hij krijgt 10 jaar inreisverbod.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2013:4190
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Rb: geen zicht op uitzetting naar Sierra Leone
Omdat er nog steeds geen afspraken zijn gemaakt met de Sierra Leonese overheid over terugname van
landgenoten, besluit de rechtbank dat er geen zicht op uitzetting is. Sierra Leonezen mogen dus niet in
vreemdelingenbewaring gezet worden.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:11104

4. WAT IS ER TE DOEN?

House of Eutopia, t/m 21 september, Utrecht
De sociale, politieke, geografische en historische grenzen van Europa afgetast en blootgelegd in een
huis van vijf kamers. Films, schilderijen, maquettes en kijkdozen belichten thema’s als migratie &
grenzen, Europees burgerschap en exclusie versus inclusie . De realiteit dringt binnen met beelden die
op ieders netvlies zitten, zoals de Berlijnse Muur (1961) of de vernielde bibliotheek van Sarajevo in
1992. Open op donderdag t/m zondag van 11.00 - 18.00 uur.
http://www.vredevanutrecht2013.nl/event/house-of-eutopia

Werkdag vluchtelingen Raad van kerken, 2 november 10-15.30u Amersfoort
De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland organiseert op 2 november a.s.
de jaarlijkse werkdag. De inleiding wordt verzorgd door iemand van de AdviesCommissie
Vreemdelingenzaken. Thema’s als vreemdelingendetentie, hulp en (alternatieve)
opvangmogelijkheden, en de uitgangspunten van de Nederlandse overheid komen aan de orde.
Verantwoordelijken uit de kerken zullen deelnemen.
Toegang gratis, opgave vóór 25 oktober 2013 via 033- 4633844 of rvk@raadvankerken.nl

Bijeenkomst Vrouw en Vreemdelingenrecht, 12 november 18.00 - 21.00 uur, Amsterdam
Deze bijeenkomst staat in het teken van mensenhandel. Dr. mr. C.R.J.J. (Conny) Rijken, Universitair
Hoofddocent op de Universiteit van Tilburg, zal deze avond een voordracht houden naar aanleiding
van haar onderzoek: 'Mensenhandel: het slachtofferperspectief. Een verkennende studie naar
behoeften en belangen van slachtoffers mensenhandel in Nederland.'
De bijeenkomst vindt plaats bij Everaert Advocaten, IJdok 23 te Amsterdam (nieuw adres).
Opgave of meer informatie via: Lucille van Wijnbergen: luc.wijnbergen@planet.nl

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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