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Dit stukje is mijn laatste kunstje voor het Iournaal, althans als lid van de redactie. Met ingang
januaxi a.s. zal ik haar verlaten. Ik dank
van 1 januari
redactie—
de redactie, en in het bijzonder onze redactiesecretaris Eveline van der Linden, voor om
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2 4 . ‘Otje’s
‘Otje,S vader
vader
24.
Tos heeft grote
problemen omdat
problemen
papieren
hij geen papieren
heeft, maar of je een
mens bent wordt
niet bepaald
bepaald door
door .
niet
we] of niet een
of je we]
papiertje hebt.’1
hebt.’l
papiertje

grate
heeft
Tos
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afgelopen twaalfjaarbuitengewoonplezierige samenwerking in de

afgelopen twaalfjaar.
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Gerard Oosterholt en Thomas van

Houwelingen
HouWelingen
Het Nederlandse migratiebeleid is niet sluitend.

dat de meesHoewel de Commissie van Zwolzegtdatde
te mensen terug kunnen keren, zullen er altijd
vierkan—
ronde vreemdelingen zijn die niet in de vierkante regels passen. De vraag hoe daarmee om te

gaan
landelijkep011"~~
gum: is in eerste instantie aan de landelijkepali-tiek. Na veel vijven en zessen sloot toenmalig
~staatssecretaris
con—
Harbers in 2018 een conMark Harbers
~staatssecretaris Mark
venant met een
grotere gemeenten
gemeenten om
vijftal grotere
een vijﬂal
opvang in verschillende vormen in de gemeenten
mogelijk te maken. Verantwoordeltjk
Wrantwoordelijk wethouder

sap.—
Wassink. In sepin Amsterdam is Rutger Groot Wassink.
tember spraken we hem op het stadhuis. fDe
De
keuze is: laatje ze op straat of zeg je
je uit humahuma—
opvangen.’
nlteit
niteit dat we een aantal gaan opvangen.’
migratiebeleid is niet slui—
Het Nederlandse migratiebeleid

tend. Hoewel de Commissie van Zwol zegt dat
terug kunnen keren, zullen
de meeste
meeste mensen
mensen temg

er altijd rondevreemdelingen zijn die niet in de
vierkante regels passen.2
passen.2 De vraag hoe daarmee
Otje;vele versies.
MG. Schmidt, Otjegvele
1 Annie M.G.
‘De ronde vreemdeling. zijn advocaat en
Wegelin, ‘De
2 B. Wegelin,
Iournaal Vreemdelingenrecht
de vierkante regelgeving’, Iaurnaal
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Groot Wassink: ‘De eerste lessons learned; de
vraag is of we a1 20 ver
var zijn. We hebben in

plan. Wij hebben heel nadrukkelijk een model
gekozen waarin de uitvoering van hetgeen we
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4 LVV: Landelijke Vreemdelingen Voomiening.
Voorniening. Zie voor
het convenant van de gemeente Amsterdam en het Rijk
‘

Amsterdam natuurlijk lange tijd een bed-badbed—bad—
best wel
00k
waar
gehad,
brood—voorziening
waar
we]
brood—voorziem'ng
zomer
de
van
begin
wat druk op zat. Aan het
werd ik ermee geconﬁonteerd dat één van de

E

learned?

H

afgehaakt. Ook
00k daar hebben we uiteindelijk een
convenant
convenant mee onderhandeld en getekend.
Toen begon voor mij cle
de grote zoektocht naar
naar
locaties,naar
locaties, naar de uitvoeringvanhet
uitvoeringvanhet uitvoerings-

<

we a1
31 bijna 300 man binnen. We hebben het
uitvoeringsplan vastgesteld en tegelijkertijd
het
tegelijkertijdhet
traject doorlopen met het Rijk om LVV—pilot
traject
LVV~pilot te
warden, want eerder waren
worden,
waren we niet aangesloten
bij de LVV—pilot, we waren daarin
daarin a1 veel eerder

d

Wat zijn
zijn de eerste ervaringen
ervatingen met
met het project,
hoe staat het
hoe
het ervoor,
etvoor, wat zijn de
de eerste lessons

mensen tussen ﬁen
tien en vier naar
naar buiten moes—
ten, omgekat wordt naar
24-uursopvang.
naar 24-uursopvang. We
hebben grote locaties, onder
onder- andere op de Derkinderenstraat en de-Walborg, en daar hadden

'

gen.))

dat de opvang, die dus lange tijd daarvoor
daarvoor bed—

bad—brood was, waar het nadeel in zat dat de

over de LVV:
LW: https://www:amsterdam.xﬂ/bestuur-or—
httpszllwwwamsterdammllbestuur-or- ’
ganisatie/college/wethoudeI/rutget-groot-wassinkl
ganisatie/collegelwethouderlrutger—groot-wassinkl
persberichten/amsterdam—sluit—Ol.
pmberichtenlamsterdam—sluit—OI.
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en zessen sloot toenmalig staatssecretaris Mark
Harbers (VVD) in 20
18 een convenantmet
convenant met een
2018
vijftal grotere gemeenten om opvang in ver—
ver~
schillende vormen in de gemeenten mogelijk te
maken.3 Verantwoordelijk wethouder in
Amsterdam is Rutger Groot Wassink (Groen—
(GroenLinks). In september spraken we hem op het
stadhuis. ‘De keuze is: laat je ze op straat of zeg
stadhujs.
je uit humaniteit dat we een aantal gaan opvanopvan—

l

mensen alleen
alleen maar aan Nederland bindt, ter— ,.. we vorig jaar — en dat liep ongeveer gelijktijdig
wijl ze niet gerechtigd zijn hier te zijn. Sinds de
met het traject waarin we geprobeerd hebben
Koppeljngswet is het dan ook
00k vrijwel onmogeons aan te sluiten bij de LVV-gemeentes4
LVV-gemeentes" — zelf
lijk geworden voor een vreemdeling om hier
een plan op gaan stellen op basis van het coalicoali—
24—uursopeen bestaan op te bouwen
bouWen zonder verblijfsvertieakkoord. In dat akkoord staat: 24-uursopverblijfsver—
gunning. Ongedocmnenteerden
vang voor 500
Ongedocumenteerden moeten daar~
daar—
500 personen. Mar
Maar de
de vraag
vraag was,
was,
hoe
om vertrouwen op onverzekerd illegaal werk en
hoe gaan we dat doen? Toen zijn we een
een interactiefproces gestart met a1 onze ketenpartners.
weldoeners. Daarmee is meteen duidelijkwaar—
om de uiteindelijke gevolgen van het landelijke
Met NGO’s, maar
maar ook
00k de IND, DT&V,
DT&V§ ongedo—
beleid op lokaal
cumenteerden zelf, om tot een uitvoeringsplan
lokaal niveau te zien zijn: op straat.
te komen. Dat uitvoeringsplan is met grote
Steden boden en bieden verschillende vormen
van opvang, van 24—uursopvang
met
dagbeste—
voortvarendheid
door het team opgepakt en
24-umsopvang
dagbestedat
plan
hebben
we
00k eind vorig jaar vast
ding tot ‘bed—bad—broodi
wat
bijna
resulteerde
‘bed—bad—broodl
kunnen stellen.5 We hebben toen ook
kunnen
00k besloten
in de val van het kabinet Rutte II. Naveel vijven

‘

over dit punt
punt is meestal dat het optuigen van te
veel voorzieningen contraproducﬁef
contraproductief werkt,

‘

locaties, namelijk de Havenstraat, leeg moest.
Dat betekent dat je voor ongeveer 150 mensen
een nieuwe locatie
Iocatie moet vinden. Dat is best
maaI het is gelukt. Tegelijkertijd zijn
gehaast, maar

landeom te gaan is in eerste instantie aan de landelijke politiek. De teneur in verhitte debatten
Lijke

r

Gemeente Amsterdam, ‘Uitvoexingsplan
‘Iﬁtvoeringsplan 24-uurs—
24—111m—
Gemeente
ongedocumenteerdeni 11 december 2018, te
opvang ongedocumenteerdexﬁ

‘

vinden op: https://wwwamsterdam.nllzorg—underhttpszllwwwamsterdammllzorg-onder—
steuning/ondersteuning/vluchtelingenl24-uursopvang—ongedocumenteerdenl.

r Q

rido,
\nmhwqueﬁdoml
rldo, wwwhvoqueridoml.

5

mN

https:llhvoqueti3 Opvanglocatie van HVO-Querido:
HVO—Querido: htqiszllhvoquetido.n1llocatielopvang-derldnderenstraatl en https:l/
https:/I
do.nlllocatie/opvang—derkinderenslraatl
hvoquerido.nlllocatie/walborgl.
hvoquerido.nl/locatie/walborgl. Meet informatie over
HVO Quede opvanglocaties is te vinden op de site van HV’O
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beogen niet direct onder de verantwoordelijk—
verantwoordelijk-

veel horeca. Daar waren van tevoren ook best

heid van de gemeente ligt, maar getrapt is. We

veel zorgen, maar daar is het eigenlijk zonder

regieorgapartijen
hebben met partij
en gepraat om een regieorga~
m'satie te vormen.
hebben subsidievoor—
vormen. We hebben
nisatie
wearden opgesteld om eigenlijk alle elementen

Mijn ervaringen
verlopen. Mijn
problemen verlopen.
problemen
ervaringen zijn
positief, 00k
00k als ik
ik kijk
kijk naar
naar de overlast die op
op
Walborg en
dit moment geregistreerd is bij de WaIborg

uitvoeringsplan — dan heb je het over
van het uitvoeringsplan
juridische bege—
intake, over woonbegeleiding, juridische

miniem.‘
die is miniem.‘
Derkinderen; die
Derkjnderen;

leiding — in een subsidierelatie te vatten zodat
je met partijen afspraken maakt. Op 1 juli was
de organisatie klaar. De regiegroep is op 1 sep-

Uiteindelijk
per—
een per~
Uiteindelijk is het criterium dat je een
specﬁefplan
ook
spectiefplan moet hebben en je moet ook
werken aan perspectief. Uit het plan blijkt
perspecaan perspecwat werken
heel duidelijk wat
niet heel
werken aan
tief is. Is daar a1meer duidelijkheid over?

tember gestart.
gestalt. De mensen zaten al in de

de begeleiding,
24-uursopvang maar
maar zonder
zonder de
24~uursopvang
die natuurlijk cruciaal was. Dat is de vierde b
(naast
(naast bed, bad en brood, red.) in het model dat
wij beoogden en dat is nu gestart. We hebben

nu 476 mensen in die aanpak. Nog niet in de
locaties,
zelfvoorzienende locaties.
kleinschalige
kleinschalige en zelfvoorzienende
zoals ik dat zelf graag
graag gezien had.
omdat
00k omdat
had. 00k
dat is misschien
locaties — en dat
van locaties
vinden van
het
misschien de
het vinden
grootste lesson learned — buitengewoon inge-

wikkeld en tijdrovend
ﬁjdrovend is.’

‘Wat je bij bed—bad—brood zag, dat was met de
maar was in zekere zin een soort
beste intenties maarwas
deadlock. Mensen konden niks doen en ze
zonder een rooie cent de
overdag zonder
moesten
mowten overdag
straat op. Echt met de beste intenties — ik heb

het altijd gesteund ~— maarer
maaret zat geen vervolg—
stap in. In die zin was het dus een openeinde—

Gaat dat uiteindelijk wel lukken?

regeling. Ben
Een voorziening voor de toch a1meest
gemarginaliseerden. Dat
gemarginaliseerden.
Dat hebben
hebben we willen
willen
doorbreken
24-uursopvang noodza—
is 24-umsopvang
daar is
doorbreken en daar

‘Ja, natuurlijk. Kijk, wat lastig is ... we hebben
‘Ia,
nu scenario’s waardoor we zeker op die 500
komen, we zitten nu op bijna 500, maar er zitten
hebben 00k te maken
bulk—locaties bij en we hebben

00k mentaal de
kelijk voor. Omdat mensen ook
ruimte moeten hebben om na te denken over
model
toekomst. Dat heeft het Groningse model
hun toekomst.
mij in ieder geval wel geleerd, dat het ook
00k helpt
als je mensen uit de survival—modus
survival-modus haalt. Dan

met een vervangingsvraag.
vervangingsvraag. Als ik deze panden

de komende jaren had, dan had ik maar voor
vinden. Dat
mensen een locatie hoeven te vinden.
24 mensen
een vervangings—
bijvoorbeeld een
Br zit bijvoorbeeld
wel. Er
lukt we].

gaan mensen ook
nadenken: ik
ben hier nu tien
ooknadenken:
ikben
jaar, mijn perspectief
beperkt, misschien
perspectief is beperkt,
oplossing zoeken.
moet ik een oplossing

Wat perspectief concreet betekent, is dat wij

voor
deWalborg,
120 mensen. 00k
or 120mensen.
Walborg,vo
vraaginvan
vraaginvan de
de Derkinderen, een nog grotere groep. Die
Maar
dekken. Maar
00k dekken.
moet je ook
vervangingsvraag moet
vervangingsvraag

00k onze partners — nog
eerst — en dat doen dus ook
eens naar
juridisch perspectief
naar het
het juridisch
perspectief kijken.

geen twijfel dat dat gaat lukken.’

tijd onrechtmatig verblijf, alsnog aanspraak
ktmnen maken op een verblijfsstatus. Dat kan
kimnen
door verschillende
verschillende dingen.
dingen. Dat kan door wijzi—
gingeninhetpolitiekesysteemvanhetlandvan
gingeninhetpolitieke
systeem van hetlandvan
herkomst,
herkomst, doordat
doordat een
een ambassade
ambassade toch
toch opeens
opeens

Die
zwartgemaakt. Maar
beetje zwartgemaakt.
een beetje
groep is een
Die groep

als er ergens een azc wordt gevestigd, blijkt
ver—
weerstand is ver~
de weerstand
tijd de
verloop van tijd
na verloop
dat
dat na
stemmingbeetje stemming~
dwenen. Is het
het niet ook
ook een
een beetje
dwenen.
makerij geweest?
‘Nogal, en ja dat zalvoor
zal v0or deze groep ook gelden.
ervaringin de Havenstraat; dat
Kijk ooknaar de ervaringinde
Zuid, een buurt met veel ondernemingen,
is in Zuid,
Sdu

soms na een lange
Omdat je ziet dat mensen, soms

een geboorteakte aanlevert, doordat zaken
beter onderzocht
eenmaal
warden. Er zijn nou eenmaal
onderzocht warden.
omstandigheden
omstandigheden waardoor
waardoor mensen
mensen alsnog een
verblijfsstatus kunnen
kunnen krijgen.
krijgen. Dus
Dus stap 1 is: we

doen een uitgebreide intake, we kijken naar
kwetsbaarheid,
kwetsbaai'heid, enwe gaan dan kijken naarjuri—
Iournaal Vreemdelingenrecht — december 2019, m:
nr. 4
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disch perspectief. En werken aan perspectief
betekent dan ook: actief zelf een bijdrage
betekent
bijdrage leve~
uitzoekwerk dat noodzakelijk is om
het-uitzoekwerk
ren aan het
te bepalen of er juridisch perspectief is. Als dat
juridisch perspectief er niet is, dan heb je nog
twee mogelijkheden: ofwel migratie naar een
ander land
land — is er ergens anders
anders nog
nog recht
recht op
ander
verblijf?
zijn er no
g andere zaken mo
gelijk?
mogelijk?
nog
Verblijf? — of zijn
Als dat er niet is, dan gaan we toch ldjken
kijken of
optic is. Wij zien dat voor
reéle optie
terugkeer een reele
terugkeer die rust en die mentale ruimte nood—
zakelijk is. Omdat mensen dan pas de afweging
kunnen maken, datje
verblijfspositie misschien
datjeverblijfspositie
niet zo geweldig is.’

'

Wie doet die juridische begeleiding?

‘VluchtelingenWerk en het ASKV
ASKV. We hebben
een soort
soort veldtafel, een casus—overleg. Daar zit
ook
VluchtelingenWerk, ASKV, maar 00k
iedereen, WuchtelingenWerk,
IND. In
Mark Harbers
Harbers
In de LVV—deal die we met Mark

gesloten, zat voor een gedeelte geld
hebben gesIoten,
voor de pilots. Ook
voor-aanvul—
-aanvul—
Ook een gedeelte voor
lende capaciteit
voor de IND.
Omdat
IND. Omdat
ruimte voor
capaciteit en ruimte
lende
je ook ziet dat de IND best vaak informatie

ARTIKELBN

ARTIK
ARTHGELEI
ELE]

rijksoverheid in elk geval niet lukt. Overigens

Ie weet t(
doende
doen
de is

gelden daarvoor wel andere criteria, want als
voor die groep anderhalfjaar
anderhalfjaar opvang
zou—
opvang zouwe voor
den
Nederland
den geven, zou hun aanvraag door Nederland
behandeld moeten worden. Daarom is er een
termijn van maximaal een half jaar. [k
Ik zie of
spreek wel eens Dublinners die bijvoorbeeld
Duitsland of Zwitserland.
hebben op Duitsland
een claim hebben
Of familie hebben in Engeland. Eerlijk gezegd:
Dublinclaim hebt, dan
Duitsland een Dublinclaim
als jij in Duitsland
moet je echt naar Duitsland.’

Uitzonderingen
Bijvoorbeeld
daargelaten? Bijvoorbeeld
Uitzonderingen daargelaten?
speelt?
als het belang van een minderjarige speelt?
een
vormen een
Minderjaﬁgen vormen
‘Vanzelfsprekend. Minderjarigen
speciﬁeke
Daar zitten weer allerlei ande—
speeiﬁeke groep. Daar
re haken en ogen aan.’

ook af van de opvangomstandig—
Het hangt 00k
Italié en Bulgarije zijn
heden in de lidstaten. Italie'
problematisch. Het lijkt ons
0118 best lastig,
lasﬂg,
gezien
ge-zien de jurisprudentie, om perspectief te
bieden of
of te
zien. toch?
te zien,

heeft, maar voordat die informatie loskomt,

‘Ik realiseer me dat het
voor die Dublinners
Dublinners vele
hetvoor
‘Ikrealiseer
malen moeilijker is. Maar deze mensen zijn
hier, en hoe je politieke positie ook is, we kunbier,
kim—
nen
Nederlandse
nen allemaal vaststellen dat het Nederlandse
vluchtelingenbeleid niet
vluchtelingenbeleid
niet sluitend
sluitend is. Dat
Dat daar
daar
allerlei gaten in zitten en dat het Rijk niet in

De IND kampt nu met achterstanden . ....
‘Zeker. Maar
IND
de IND
dat de
doorbraak dat
een doorbraak
het is al een
Maar het
hier
staan
kringen staan
mijn politieke kringen
hier aan tafel zit. In mijn
IND en DT&V er niet altijd gunstig
gunstig op. In die
zin
hen
met hen
om met
belangrijk om
denk ik wel belangrijk
het denk
zin is het

ook heel blij
een werkrelatie te vinden. Ik was 00k
dat ik met Mark Harbers de afspraak heb
gemaakt
mochten
Dublin-pilot mochten
gemaakt dat we een Dublin-pilot
doen. Niet formeel onder de LVV. We gaan
gaan
360 mensen opvangen in LVV-verband, maar
we hebben
Amsterdam de
hebben afgesproken dat Amsterdam
ruimte krijgt
ktijgt om een Dublin-pilot te doen

omdat de terugkeercijfers van Dublin minimini—
maal zijn. We kunnen
kunnen vaststellen dat het de
8
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pilot in d(
jaar. Dat‘
Dati
biedt
biedt Wat
je rdaar 1
iema
iemand
nd r
heeft, en
dan ga ik
ken. Dit
doorstro

zijn die \x

duurt het heel
hebben ook met
heel lang. Dus we hebben
Harbers afgesproken: het is echt noodzakelijk,
als je wil dat dit wat wordt, dat ze bij de IND
beter werken.’

‘Nee. Dat
tijdspann

staat is om die gaten goed te dichten. Van Zwol

heeft daar natuurlijk onlangs best een aardig
rapport6 over gepubliceerd. Los van je politieke
positie: in dat beleid zitten zoveel gaten en de
consequenties daarvan
daarvan zijn hier op straat te

zien. En de keuze is niet tussen wel of niet die
mensen hier,
bier, wat tegenstanders vaak zeggen.

uitzicht '
terug te
zijn. Ma:
er weer 11
kan. Da:
rijk en I
eigel
wil eigei
helemaz
sen zijn
hebben,
belangr
Er zijn
(juridis
(juridié
Werk,
organiz
organir
hel
tief he]

rm
den nu
groepe
beeld.
heid e1
discus
discus

‘gaten’

De keuze is: laat je ze op straat of zeg je uit

een
een s]

humaniteit dat we een aantal gaan opvangen.
humaniteit
Ik
realiseer me dat 500 00k een arbitrair getal
Ikrealiseer
is. Niemand weet hoeveel mensen hier zijn.’

wai
en wa1
Hoe
Hoe d

Ondemekscommissie Langdurig verblijven6 Rapport Onderzoekscommissie
vetblijfsrecht, mei
de
dc vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht.

‘Laten
‘Laten
een k:

tt
dtt
vind
vin

kwest
kWest

20
19.
2019.
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hebben, of wat willen.
wﬂlen. Die
doorstroming is
Die doomtroming

belangrijk.’

aanpak die wérkt. Want er zullen altijd mensen
zijn die ook zelfbesluiten:
zelf besluiten: ik ga niet en ik’heb
ﬂiheb

Er zijn mensen die ondanks investeringen in

ook geen perspectief.
00k
perspectief. Het
Het is voor mij 00k
ook een
soort
case-opbouw, informatieverzameling
soort case-opbouw,
infonnah'everzameling om
om
te zien
zien wat er precies gebeurt.
gebeurt. En
En ik denk
denk dat

begeleiding door
(juridische) begeleiding
door Vluchtelingen—
Vluchtelingen(juridische)

Werk, ASKV, advocaten, kerken en andere
organisaties na anderhalf jaar geen perspectief hebben, maar dat
zou~
dat volgens velen wel zou-

den moeten
moeten hebben.
hebben. Dat zijn
bestbelangrijke
zijnbestbelangrijke
groepen: LHBTI’s en bekeerlingen
bekeerlingen bijvoorbijvoor~
beeld. Over
Over de beoordeling
beoordeljng van de geaard~
geaard-

heid en de oprechtheid van de bekering is veel
flat ook als
discussie. NGO’s en kerken zien dat
‘gaten’ in het beleid. Er is op dat terrein-ook
terrein‘ook
een spanningsveld
een
tussen wat jouw
spanningsveld tussen
jouw partij
vindt en 00k in de 'I‘weede
Tweede Kamer uitspreekt
en wat de uiteindelijke juridische realiteit is.
Hoe denk jij daarover?
‘Laten we er niet omheen draaien. Er is bijna
een kabinet gevallen op de bed-bad——
bed«bad—— brood—
brood-

I
,

we als vijfpilot—gemeenten onze gegevens naast
elkaar
elkaax zullen leggen. Als daar bijvoorbeeld uit—
komt dat we behoorlijk
behoorlijk wat mensen
mensen hebben
hebben
met omstandigheid X, waar een duidelijk jurijuri—
disch gat zit, dan helpt dat ook weer in de lob-

by—agenda
by—
agenda naar het Rijk.’
In het 'coalitieakkoord
~coalitieakkoord wordt ook
00k gesproken
over werk voot
voor ongedocumenteerden.
ongedocumenteerden. Maar
uiteindelijkuit
het plan
dat is uiteindelijk
planverdwenen,
uithet
verdwenen, hoe
kwam dat?

‘D
‘Daar
aar zal ikheel
ik heel eerlijk over zijn: ik
ikvind
vind dat dat
zou moeten. 1k
Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Met opleiding
opleidjng kun je natuurlijk wel wat dingen
doen. Als iemand nou
nou denkt: ik wil wel terug,

"E.

domein.
gepolitiseerd domein.
Het is een hoog gepolitiseerd
kwestie. Het

MWMYZWWWR
WNMMWWMMW, WWWEWAWV
1’
-

experiment waarin
experiment
waarin we kijken, waarin
waarin we proberen
beren te leren
leren wat nou elementen
elementen zijn in een

i"

zijn. Maar
Maar als het lukt om dat te do en, dan
dan komt
komt

er weer plek vrij waardoor er iemand anders in
kan. Daarom
Daarom is dat
dat persp
perspectiefplan
ectiefplan ookbelang—
ookbelangrijk en moeten mensen zelf ook actief zijn. Ik
wil eigenlijk geen geld steken
steken in
in iemand
iemand die
die zelf
helemaal niks meer wil, omdat er genoeg men—
mensen zijn die misschien wel juridisch perspectief

‘

ken. Dit model is gebaat bij en gebaseerd op
doorstroming. Ik hoop dat er mensen zullen
zijn die veel eerder dan in anderhalfjaar ofwel
uitzicht hebben op een status ofwel besluiten
terug te keren. Dat zal geen 80% slagingskans

i M W ?

iemand net iets meet
iemand
meer dan
dan anderhalfjaar
anderhalfjaar nodig
heeft, en we zijn a1
all best ver
ver in dat perspectief,
perspectief,
dan ga ik niet zeggen: sorry
dan
mo et jjee vertrek—
sorry nu moet

’ WW'

maarje
‘Nee. Dat is ingewikkeld, maar
je moet daar een
tijdspanne aan verbinden. We hebben hier een
pilot in de Havenstraat
Havenstraat gehad.
gehad. Dat
Dat was een
een half
jaar. Dat was in elk geval te kort. Anderhalfjaar
biedt wat meer ruimte. Het is ook de vraag of
je daar uitzonderingen op kunt maken. Als

Ik denk dat het heel belangrijk is — en in die zin
viud ik dat de LVV—pilot
vind
orbraak is en is
LVV-pilot een do
doorbraak
het toch ook revolutionair dat Amsterdam
daaraan mee doet — dat we in LVV—verband
LVV-verband
hebben gezegd dat we op vijf verschillende
manieren
manieren gaan kijken
lcijken wat nou
nou het beste werkt.
Ie neemt daar de tijd voor, we krijgen daar de
ruimte voor. Onze aanpak bijvoorbeeld ziet er
heel anders uit dan die in Rotterdam, Utrecht
en Eindhoven. Er zitten dus heel grote
grate regiona—
le verschﬂlen
verschillen in. In die zin is dit daarmee een
depolitisering van het onderwerp. Ik denk dat
dat belangrijk is. Ten tweede: ik heb nooit de
illusie gehad dat de LVV of deze aanpak een
oplossing voor dit vraagstuk is. Omdat uiteinuitein—
delijk de oplossing een juridische kwestie is die
vervat is in wetten en regelgeving. Uit humaniteit
wil ik mensen opvangen. Uit humaniteit
teitwilikmensen
humaniteitwil
wil
ik dat op een manier doen die een gedeelte van
deze populatie hopelijk perspectief
perspectiefbiedt.
biedt. Maar
laten we nu niet denken — dat heb ik ook bij de
raadsdebatten hierover
hierover gezegd —
raadsdebatten
~ dat
dat dit
dit de
oplossing is. Dat is het niet. Dit is een tijdelijk

‘2

Ie weet toch ook
ook niet
of anderhalf
anderhalf jaar
niet of
jaar voldoende is?
doende
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dan is het toch hartstikke mooi
mooi als iemand een
vak kan leren?
Ieren? Ik zou dit heel graag willen. En
ik weet dat er in andere Europese landen ook
gekeken is of dat kan. De Tweede Kamer werd

vrij hysterisch toen ons coalitieakkoord gepregepre—
senteerd werd. Sterker nog: er is op voorhand
— dat is vrij uniek, ik voelde
voeide me buitengewoon

vereerd ~— gevraagd om vernietiging van het
coalitieakkoord vanwege de opvangpassages.
Het is uitzonderlijk dat dat aan de minister
gevraagd werd, omdat het akkoord gevaarlijk

namurlijk, het is
zou zijn. Allemaal ﬂauwekul natuurlijk,
ketehnuziek
iigt nog
ketelmuziek voor de biihne, maar dit ligt
steeds buitengewoon ingewikkeld. Ik heb afgewogen: ja, ik krijg van de staatssecretaris de
ruimte
nﬁmte om alle andere punten te effectueren
maar dit was echt een brug te ver. Ik zal er mee
bezig blijven; we gaan heus
hens wel cursussen en
opleidingen in ons dagprogramma aanbieden.
Maar werkis
ver. Dat gaat
werk is voorlopig een stap te vet.

gewoon niet lukken.’
Dat is wel iets om mee te nemen in de toekomst?

‘Absoluut. De meeste ongedocumenteerden
‘Absoluut
met wie
ikpraat, zeggen: laat ons toch alsjeblieft
wieikpraat,
afhankelijk
werken. 1k wil eigenlijk niet alleen aﬂlankelijk
zijn van de opvang, 1k
ik wil liever werken. Ie ziet
dat in het grijze circuit heel veel werk gedaan
wordt. Dat is natuurlijk zo. 1k zou dat dan liever
legaliseren en daar dus een maniervoorvinden.
manier voor vinden.
Maar andere politieke posities zeggen dan: ja,
MaaI
dan worden ze te veel onderdeel van onze
samenleving. Straks komen de mensen erach—
ilc en
u en ik
ter dat het net zulke mensen zijn als 11
dat vinden
Vinden we ingewikkeld. Klopt, dit punt kan

ik niet uitvoeren.’
Sinds het bestaan van de centrale opvang,
opvang,
vaak ver weg van de maatschappij, is het ook
vaakver
de gedachte geweest om ‘worteling’ te voorvoor~
komen. ‘Probleem’ is dat sommige mensen
kinderen
kinderen hebben
hebben of krijgen. Wat vindje
vindje daardaar—

‘Dan krijg je dat soort problemen natuurlijk.

ee.
ee

Want op het moment dat kinderen naar
naar school
gaan, gaan mensen denken: het zijn gewone
kinderen, die vriendjes krijgen.
krijgen. En dan vinden

st:
tel
tel

mensen het heelingewikkeld als ze weg moe—
moe»
ten. Het is niet een beleidsdoel, maax
maar de dehumaniseringvan
manisering van deze groep is natuurlijk wel iets
om je zorgen over te maken?
maken.’
Juist kwetsbare mensen kan
kun je weerbaarder
maken als ze wat omhandenhebben. Het
Hetkan
kan
ook
00k de bereidheid om terug te keren bevorderen.

‘DT&V heeft ook
ook programma’s waarmee je in
natm‘a dingen meekrijgt. Als je dan een leuk
nature.
vakhebtgeleerd . .... Mensen gaan, als ze die rust
hebben, ook
de afwegingmaken: is dit noumijn
ookde
noumijn
perspectief? Velen zitten klem in uitzichtloosuitzichtloos~
heid en die moet je ook hun menselijkheid
teruggeven door hen te laten nadenken over
hun eigen toekomst.’
Nog een
wie er verder buiten
buiten de
Nog
een vraag over wie
boot valt. Mensen die een status hebben in
een andere lidstaat zouden
zouden uitgesloten
uitgesloten worden van opvang.
opvang. Nu is er een groep van voorvoor—
al Syriérs die een vergunning hebben in Griegeprocedeerd en
kenland. Daar is veel over geprocedeerd
dat heeft voor die groep niet veel opgeleverd.

Uiteindelijk vindt de Afdeling dat er wel een
groep is van‘bijzonder kwetsbaren’ die je niet
niet
kunt sturen
sturen naar Griekenland. UitzonUitzonterug kunt
dering van
van deze groep is niet een in beton

1111
In!

gegoten regel?
‘Dit zijn de uitgangspunten, maaI
maar als er een .

reden is voor opvang laat ik me graag door de
uitvoerende partijen overtuigen. Ikmoet
Ikmoet zeg—
gen dat ik deze groep hier in Amsterdam niet
niet

scherp op mijn netvlies heb staan.’
Dan de kwestie van asielzoekers
Dan
asielzoekers uit veilige
landen,
die 00k
landen, die
ook geen
geen opvang
in de
de
opvang krijgen
krijgen in

LVV. Het lijkt of de gemeente zelf een lijst
maakt
van veﬂige
landen, terwijl het eigenlijk
maaktvan
veﬂigelandenJérwijlhet

van?
van?
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waarmee wij werken.’
Maar als het
het gaat over de groepen
die ook
00k in
groepen die

V-nummer hebt, kom je in prinAls je geen V—nummer
prin—

het landenbeleid worden genoemd, zoals de
de

nietin
cipe niet
in aanmerking voor opvang. Ie moet
mensen
wel bekend zijn. Er zijn gevallen van mensen
die hier echt een beetje verloren zijn. En mis—

de
die bij de
degenen die
Marokkaanse LHBTI’s of degenen
Rif-protesten waren betrokken?
‘Ik ken de kwesties. Het zou voor de uitvoer—
we].
baarheid en het draagvlak van deze opvang wel.
eens heel schadelijk kunnen zijn om deze groep
mee te nemen. Dat neemt niet weg dat ik abso—
luut bereid ben ~— waar ik me ook eerder voor

schien nog helemaal geen V-nummer
V~nummer hebben. t
t niet meer weten, of het niet meet
Ofehet
kunnen achterhalen. Als je je
je dan meldtbij de
IND,
dingen in gang zetten.
(lat allerlei dinge‘n
IND, kan dat
‘Daar ben ik me bewust van.’

heb uitgesproken ~ om in individuele casus,

neem iemand die bij het Rif—protest betrokken

Wordt er dan een afspraak gemaakt met de

is geweest, nog eens een opmerldng richting de

IND om niet uit
nit te zetten?

staatssecretan‘s te maken. Omdat ik 00k
ook daar
staatssecretaris
natuurlijk gaten zie.’

Dus
veilig land
eenveiligland
Dus inhet geval dat iemand uit een
komt, maar
maax er is wel een juridisch perspectief, kan
opening bieden?
dat een opening
kan dat
‘Vooralsnog zeggen we: veilige landen niet.
Maar
Maar als er juridisch perspectief is, is er ook een
voorliggende voorziening.’

‘Dan zou ik een duidelijke casus moeten heb—
ben op basis waarvan ik dat gesprek dan kan
voeren. Ik ben hierin praktisch ingesteld. Op
ben
dat zoiets zich zou voordoen, ben
het
het moment dat
ik best bereid daarnaar te kijken. Maar ik zie
ook
beperldngen van mijn eigen mogelijk—
ook de beperkingen
heden vrij goed. Laat ik een ander voorbeeld
geven. Een maand of drie geleden had ik een

grote delegatie jongeren op bezoek, variérend
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tussen de 14 en
jaar, zonder paspoort, geen
en 21 jaar,
vluchtelingenachtergrond, ouders met een Bra—
Bra-

‘

‘Ik sluit daar mijn ogen niet voor. Die vallen, '
v0
or wat betreﬂ
betreft degenen uit veilige landen van
voor
herkomst, wel buiten de scope van hetgeen we
hier proberen te doen.’

-

maax ik zie niet hoe die past binnen het kader
maar

Amsterdam gebeuren.
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kmmen wer—
andere groepen aan perspectief kunnen

begrip ‘geloofsgroei’ duidt er al
a1 op dat er iets
in
ook in
kan 00k
gebeuren. Dat kan
in de tijd kan gebeuren.

y\.__._.

Over bekeerlingen
bekeerlingen worden veel Kamervra—
gen gesteld en er is een sterke lobby. Het

W

‘Ik begrijp dat andere LVV’s wel veiligelanders
00k
opvangen. Maar tegelijkertijd moet je ook
ergens die grens trekken. Ik snap dat het Rijk
dat niet wil. Daar is eigenlijk alleen terugkeer
beper—
aan de orde. We hebben‘inderdaad die bepet—
king
ldng opgenomen omdat ik denk dat wij met

“

keld wordt.’

ken. Ik heb hier een politieke opvatting over

3

|
l

1'

il

or ons ook echt te ingewik’
voor
omdat het anders v0
ingewik—

ming in aanmerking komen?

T

In hoeverre zitten onder
die ‘veiligelanders’
onder die
00k groepen
groepen die wellicht toch
toch voor
voor bescherbescher—
00k

ik Maar
‘Er is altijd een grijs gebied, dat snap ik.
wij hebben deze grenzen getrokken. Dat zijnde
grenzen op basis waarvan wij gaan werken,

1

‘Die vrijheid hebben we inderdaad niet.’

‘W

ten?

uitge—
Hoe zit het dan qua opvang als je bent uitgeprocedeerd en je zegt pas later dat je homoseksueel bent?

E

een wettelijk begrip is. Het is toch aan de
zetm
staatssecretaris om een land op die lijst te zet~.
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ziliaans paspoort
paspoort. Op
0p moment X naar Nader—
Neder—
land
land gekomen, hier geboren, hier de school
afgerond maar na de middelbare school niet in
staat om hier te studeren. Dit is een groep warwaar-

‘ARTIKELEN
'ARTIKELEN

heeftlumnenregelen,zoalseenlaissezpasser,
heeftkunnenregelen,zoalseenlaissezpasser,
en gewoon ergens naar binnen stapt en

iemandmeewilnemen.Zijndaaroverafspra—
ken gemaald?
ken
gemaakt?

Ik wil niet con‘
over ik 00k
ook grote zorgen heb. 1k
concurreren tussen leed maar er zijn veel kwesties
waar ik me zorgen over maak
maak. Ook dus over

deze groep. Ik heb er ook
00k met de staatssecreta—
ris over gesproken omdat deze mensen buiten
de boot vallen. Als ikhen moet geloven ~— ik ben
wel eens bij een bijeenkomst geweest
gcweest van Bra~
Brazilianen in Amsterdam ~— gaat het echt om duizenden mensen
mensen zonder verblijfsstatus, die die
ooit, twintig jaar geleden, eens hebben geprobeerd te krijgen. Die kinderen zijn bier,
hier, zonder
V~nummer,
V—nummer, zonder
zonder paspoort.
paspoort. Ik vind het
het een
ingewikkelde kwestie en in zekere zin zou je
kunnen zeggen dat het best wrang is omdat
deze mensen
mensen zichzelf nog
nog redelijk redden. Op
het moment dat ik daarmee geconfronteerd
word,
word, wil
wil ikme
ik me daarover
daarover uitspreken,
uitspreken, wil
wil ik daar

mijn best voor doen, want ook dat zijn gewoon
Amsterdammers, voor mij~niets
mijniets anders.
Ik moet altijd toch maar aan Otje denken. Ie
kent Otje? Tos heeft geen papieren, een groot
probleem. Totdat de vogels met weet ik veel
hoeveel
ho eveel papieren komen. i e een mens bent,
of je een Amsterdammer bent, wordt niet
bepaald door of je wel of niet een papiertje hebt.

Maar de focus van deze opvang is een andere.
De focus
f0cus van deze opvang is voor de groepen
zoals we die omschreven hebben, die echt een
gemarginah'seerd bestaan leiden. Het is een
gemarginaliseerd
noodvoorziening
noqdvoorziening voor de meest kwetsbaren.
Dat neemt niet weg dat er een heleboel problemen zijn voor mensen die zich best klmnen
kunnen
redden, maar die uiteindelijk ook vastlopen in
wetgeving. Qua wetgeving is er veel te doen,
veel te verbeteren,
veel
nog wel
verbeteren, maar
maar dat
dat is nog
wel ingewik—

‘We hebben wel gezegd dat het niet de bedoe—
ling-is
lingis dat er naar binnen wordt gegaan en
en dat

mensen worden meegenomen en opgepakt.
Dat is niet
niet de manier waarop wij wﬂlen
willen werken,
werken.
We hebben
hebben werkafspraken, ook
ook AVIM is
betrokken bij ons plan, DT&V
DT&V 00k.
oole We probe—
proberen toch te
kijken hoe we daarin veiligheidkun~
tekijkenhoewe
veiligheid kun—

nen ereéren.
creéren. Wij
Mj zullen niet zeggen: oké, je
opvang houdt
houdt op en trouwens, we bellen dat ze
je hier komen halen. Dat zullen we natuurlijk
niet doen. Maar het is altijd een risico. Kijk, ik
ken de situatie van jongens die overlast pleeg—
den, aangehouden warden en overgedragen.

Die zijn er, maar ik hoop dat op een moment
dat zich zoiets voordoet a— en dat hebben we wel
eens gehad -—— dat ze bellen als iemand in de
opvang zit en vragen of wij hem kennen en hoe
het er mee staat. Ik
heb ook
Ikheb
00k niet het idee dat de
alﬁjd tot doel heeft om
vreemdelingenpolitie altijd
zoveel mogelijk mensen op te pakken.’
Het
hoeveel ruimte
Het is de
de vraag hoeveel
ruimte je dan
dan hebt.
hebt.
GroenLinks-Kamerlid
GroenLinks—Kamerlid Bram van
van Ojik en
en 00k
ook
andere Kamerleden vragen aan de ene kant
om een uitzettingsstop voor Afghanen en aan ‘,
de andere
de
andere kant
kant volgt
volgt de
de regering
regering de
de lijn
lijn dat
uitzetting
uitzetting best kan en wil de regering in de

toekomst meet mogelijkheden voor bewa—
ring door
ring
door aanscherping van de Terugkeer—
Terugkeerrichﬂijn.
richtlijn.
‘Je kunt wel inschatten waar ik politiek gezien
sta.’

Hoe 103 je het op als je tegenover elkaar komt

keld.’

te staan?
kunnen uitgezet
uitgezet warden, ook
00k jon~
Afghanen kunnen
jangeren die tot voor kort nog
nog minderjarig
waren. Ze wordenookwelin
bewaringgesteld
wordenookwelinbewaring
omdat uitzetting
omdat
uitzetting op
op korte
korte termijn mogelijk
mogelijk
iemand
is. Stel dat de DT&V
DT&V van alles voor iemand
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‘Vooralsnog is dat niet aan de orde en werken
we goed samen. Dat zou natuurlijk wel een hele
complicerende factor zijn. Dat zou echt verreverre~
gaande consequenties hebben voor de moge—
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‘Dat kan ik me wel voorstellen en dat vind ik
‘Dat
helemaal m‘et
niet 20 erg.’

Inleiding
Inleiding
Unieburgers
Um'eburgers en hun
hun familieleden
familjeleden hebben
hebben het
recht om
om langer dan drie
dn’e maanden
maanden op het
grondgebied van
van een andere lidstaat te verblijverblij—
ven indien
indien zij voldoen
voldoen aan de voorwaarden
voorwaarden van
van

bestaansmid—
25. Het bestaansmiddelenvereiste voor

Unieburgers bij het
Unieburgers
ontbreken van een

beroep op sociale
bij stand
Miriam
Miriam Quené
Quene’

Wie als (familielid van een) Unieburger (anger
langer
lid—
dan drie maanden in een andere Europese lidstaat wil verblijven, moet valgens
volgens Richtlijn
2004/38/EG ofwel werknemer of zelﬁtandige
zelfstandige
ziin,
over voldoende bestaansmiddelen
zijn, ofwel aver
beschikken om tijdens het verblijfgeen‘onredeltj'onredelij—
ke belasting voor het socialebijstandsstelsel van

hetgastland te vormen. Slechts indien gedurende
vijfjaar aan deze voorwaarde wordt voldaan,

komen van het socialebijstandsstelsel van het

‘Wn
.1

g“

gastland.”
Verblijfsrichﬂijn voegthier—
gastland.2 Art. 8(4)Verblijfsrichﬂijnvoegthieraan toe dat lidstaten
lidstaten geen vaste drempel mogen
mogen
hanteren waaronder
waaronder de beschikbare middelen
middelen
hanteren
automatisch
automatisch
als onvoldoende
warden
onvoldoende
worden
rekening moeten
moeten houden
houden
beschouwd, maar rekening

met de persoonhjke
persoonlijke omstandigheden
omstandigheden van de
met
betekent dat het proportiona—
betrokkene. Dit betekent
warden genomen.
genomen.
liteitsbeginsel in acht moet worden
Indien lidstaten toch beleid wﬂlen
willen vaststellen
Indjen
Richﬂijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en
l1 Richtlijn
Raad van 29 april 2004
2004betreffende het recht vanvrlj
van vxij
de Raadvan
verkeer en verblijf op het grondgebied
grondgebied van de lldstaten
lidstaten
verlneer
hun familieleden,
familieleden, tot
voor de burgers van de Unie en hun
wijziging van Verordening
Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot

inttekking
intrekking van de Richtlijnen
Richﬂijnen 64/221lEEG,
64l221/EEG, 68/360]
68/360/
EEG, 72/ 194IEEG,
194/EEG, 73/ l48/EEG, 75/
34/EEG, 75/
35/
75/34/BEG,
75/35/
EEG, 90/364/EEG, 90/365IEEG
90l365/EEG en 93/96/BEG.
93/96/EEG, PB
L 229 van 30 april
april 2004.

2 Bovendien
Bovendien moeten economisch
economisch inactieve
inactieve Unieburgets
Unieburgers
en hun ﬂamilieleden
famﬂieleden over een ziektekostenverzekering

beschikken,
1X5) Verblijfsrichtlijn.
beschikken, zie art.
art.7(
7(1)(b)Verb1ijfsrichtlijn.
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verblijﬁrecht verkregen
wordt een permanent verblijfsrecht
dat niet langer van werk ofmiddelen afhankelijk
is. In een aantal recente zaken heeft
heqft de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State dit
zogenoemde ‘bestaansmiddelenverefste’
‘bestaansmiddelenvereiste’ nader

art. 7 Richtlijn 2004/
2004/38/EC
verblijfs—
38lEC over het verblijfsrecht van
Unieburgers en hun
van Unieburgers
hun familieleden
(hierna: de Verblijfsrichtlijn).l
Verblijfsrichtlijn).1 Voor ‘econo‘econo—
misch inactieve’ (niet-werkzame)
(niet-werkzame) Unieburgers
geldt dat zij over voldoende bestaansmiddelen
bestaansnn’ddelen
moeten beschikken om te voorkomen dat zij en
hun famﬂieleden
familieleden tijdens
htm
tljdens hun verblijf ten laste

L

Dit experiment kan een hoop problemen

blootleggenrhoekijk je daartegen aan?
blootleggenrhoe‘kijk

.

we] klaar.’
ben je wel

gepreciseerd. Terwijl het in eerdere zaken vaak
ging om de vraag welke gevolgen een beroep op
sociale bijstand voor het verbhjfsrecht
verblijfsrecht van economisch inactieve Unieburgers heeft,
heefi geeft
gag? de
zaken antwoord op de omge—
Afdeling in deze zaken
keerde vraag naar degevolgen van het ontbreken
van een dergelijk beroep. In deze bijdrage wordt
stilgestaan bij deze en andere aspecten van de
Nederlandse implementatie
bestaans—
implementatie van het bestaansmiddelenvereiste voor Unieburgers.

I‘M

van de opvang die we
we hebben.
hebben.O
Op
het
lijkheden van
p het
moment
voor
moment dat er gepost wordt v0
or de deur, dan
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