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SLACHTOFFERRICHTLIJN BINNENKORT IN TWEEDE KAMER
Op 9 september zal de Tweede Kamer besluiten over de behandeling van de implementatie van de
Slachtofferrichtlijn in Nederland. Dat is een Europese richtlijn waarin de rechten van slachtoffers
worden beschreven. In artikel 1 van de richtlijn staat dat er geen onderscheid gemaakt mag worden
naar verblijfsstatus. In de implementatiewet staat helaas niets over dit onderdeel. In de Memorie van
Toelichting staat wel dat ongedocumenteerde slachtoffers toegang tot de politie moeten krijgen, maar
er staat niets in over de precieze uitvoering.
Eerder is aan alle politiecorpsen een instructie gestuurd waarmee veilige aangifte mogelijk gemaakt kan
worden. Maar in veel steden heeft de politie hier nog niets mee gedaan. In je eigen stad kun je de
politie vragen om veilige aangifte mogelijk te maken. Verhalen over risico’s van ongedocumenteerde
slachtoffers blijven welkom bij Stichting LOS.
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1. BASISRECHTEN
CRvB: geen opvang Congolees in WMO want niet kwetsbaar genoeg
De Centrale Raad van Beroep besluit dat de fysieke en psychische gezondheid van deze Congolees niet
substantieel wordt bedreigd als hij geen WMO-opvang krijgt. De gemeente Rotterdam heeft hem
(onverplicht) toegelaten tot de BBB-opvang. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: ook na 30jr rechtmatig verblijf kan vergunning ingetrokken worden bij recent strafblad
Deze zaak gaat over een Marokkaanse veelpleger, die verslaafd is. Hij woont al sinds 1980 in
Nederland en heeft sinds 1990 een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Toch mag zijn vergunning
ingetrokken worden, omdat hij meerdere misdrijven heeft gepleegd. Lees hier
Rb: bij intrekken vergunning ivm veronderstelde verhuizing moet vreemdeling gehoord worden
Deze man was uit de GBA uitgeschreven omdat de gemeente dacht dat hij verhuisd was. Zelf zegt hij
dat hij op vakantie ging. Door de uitschrijving werd zijn verblijfsvergunning ingetrokken. De rechter
vindt dat de man gehoord had moeten worden. Lees hier
RvS: geen risico bij terugkeer van vrouw met prostitutieverleden naar Sierra Leone
Deze zaak gaat over een Sierra Leoonse vrouw met kind, die in Sierra Leone al in de prostitutie zat. Ze
stelt dat ze bij terugkeer gedwongen zal worden zich te prostitueren omdat ze haar kind anders niet
kan verzorgen. De Raad van State vindt dat er organisaties zijn in Sierra Leone die haar kunnen helpen
om op andere manieren in haar inkomen te voorzien. Lees hier
RvS: bij terugkeer na Belgie-route is bewijs daadwerkelijk verblijf in Belgie nodig
Deze zaak gaat over een stel wat gebruik maakte van de Belgieroute. Ze waren ruim een jaar
ingeschreven in Antwerpen bij de zus van de man. Intussen hadden ze nog een koophuis in Etten-Leur.
De vraag is of het stel daadwerkelijk in Belgie woonde, of er alleen af en toe kwam. De Raad van State
besluit dat zelfs de openbaar vervoerskaarten en de taalcursus in Antwerpen onvoldoende bewijs
hiervoor zijn, omdat dit niet in totaal meer dan 3 maanden dekt. Lees hier
RvS: voor Sierra Leone is al sinds december 2013 geen medische informatie beschikbaar
Voor ‘ uitstel van vertrek vanwege medische redenen’ (art-64) is actuele informatie nodig over de
beschikbaarheid van medische behandeling. Voor Sierra Leone heeft NL geen toegang tot actuele
informatie sinds december 2013. Dat is relevant voor zieke Sierra Leonezen. Lees hier

3. CONTROLE EN VERTREK
Politie: aantallen inbewaringstellingen
De politie maakt, op verzoek van Amnesty International, bekend dat vorig jaar 2140 vreemdelingen
zijn aangehouden om hun identiteit te controleren. In 2013 ging het nog om 2710 vreemdelingen. De
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meesten werden in Amsterdam aangehouden (25%). Daarna volgen Rotterdam (bijna 20%), Den Haag
(16%) en Utrecht (10%).

4. WAT IS ER TE DOEN?
Film: Carnotstraat 17, over migranten in een voormalig filmpaleis in Antwerpen. Diverse bioscopen
Op Carnotstraat 17 in Antwerpen wonen diverse migrantenfamilies onder één dak. Schotelantennes
en waslijnen versieren het doorleefde gebouw. De bewoners van het pand vertellen over migratie,
identiteit en wortelen in de samenleving. Onder hen een Armeense familie zonder verblijfsrecht
http://www.cinemadelicatessen.nl/film/carnotstraat-17/
Lustrum Stap Verder, 19 september 14.00-20.00 uur, Amsterdam ZO
In september bestaat Stap Verder 5 jaar. Stap Verder geeft inwoners van Zuidoost informatie over
medische, sociale en juridische kwesties. Ook is er gratis Nederlandse les.
Locatie: Stap Verder, Hoogoord 187A, 1102 CJ Amsterdam Zuidoost, www.stapverder.org
Voor het lustrumfeest graag aanmelden via tel: 020-8457566; erikafeenstra@stapverder.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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