
 
    Nieuwsbrief ! maart "#$%  
 

Irakees stak zichzelf vandaag 

in brand, in AZC Utrecht, na 

afwijzing van zijn asielverzoek.  

––––––––––––––––––––––––– 

Morgen wordt Sudanees Am-

sterdams tentenkamp uitgezet 

––––––––––––––––––––––––– 

Vrijgesproken !! 
Ahmed Issa eerder 

onterecht veroordeeld  

voor Schipholbrand  
 

De Libische vluchteling Ahmed 
Issa al A. is vrijdag door het 
Gerechtshof in Den Haag vrij-
gesproken van het veroorzaken 
van de Schipholbrand in 2005, 
waarbij elf mensen dood 
gingen.  
Eerder zat hij hiervoor zeker 18 
maanden in voorarrest en werd 
tot twee keer toe veroordeeld. 
In 2009 is hij het  land uitgezet 
en tot ongewenst vreemdeling 
bestempeld. Bron: NOS, Trouw.  
–––––––––––––––––––––––––––– 

Vluchtelingenacties  
12&13 maart Den Haag 

Actie voor verblijfsrecht 

en het recht op bestaan! 
13 maart praat de Tweede 
Kamer over opvang, terugkeer 
en detentie van vluchtelingen. 
De avond ervoor is een de-
monstratie, in de nacht bivak-
keren mensen op het Plein.  r 
www.rechtopbestaan.nl  

 

23 maart demonstratie  

'Geen Vluchteling op 

Straat of in de Cel' 

Demonstratie: 13u vanaf de 
Vluchtkerk, E. de Roodestraat 
16, Amsterdam, naar het   
Museumplein.  
vluchtelingenactie2013.nl 

Nog steeds risico op uitzettingen 

Somaliërs net niet land uitgezet 
 
Op het laatste nippertje ontsnapten twee Somaliërs aan uitzetting via 
Nairobi naar Mogadishu. Vliegtuigen stonden vorige week donderdag en 
zaterdag al klaar voor vertrek. De rechter stak hier echter een stokje 
voor.  
Niet omdat het te onveilig zou zijn maar in afwachting van een oordeel 
hierover van de rechter. Dat mogen ze in Nederland afwachten. Ze zijn  
vrijgelaten en krijgen opvang (een zogenoemde 'voorlopige voorziening').  
 

Ook Europees Hof voorkomt een uitzetting 

Enkele dagen later kwam het Europees Hof met een soortgelijke uit-
spraak ('interim measure' genoemd) waardoor een derde Somaliër die in 
2010 naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) 
stapte nu ook niet uitgezet mag worden. Hij wordt vrijgelaten en krijgt 
opvang, in afwachting van een beslissing van het Hof. Dat wil intussen 
antwoord op vragen over ondermeer de veiligheidssituatie in Mogadishu.  
 

En de andere Somaliërs?  

Dit betekent niet dat alle anderen in dezelfde positie, zoals de ± 340 
Somaliërs die sinds de tentenkampen in terugkeercentra zitten, ook  
opvang krijgen en niet meer bang hoeven te zijn voor uitzetting. Deze 
uitspraken gelden alleen voor deze drie personen. Anderen kunnen met 
hun advocaat bespreken of ze zelf ook zo'n Europese maatregel kunnen 
vragen> Dit kan vaak niet maar wel als je op het punt staat uitgezet te 
worden.  
 

Human Rights Watch tegen gedwongen terugkeer 

Deze pogingen tot uitzettingen zijn de eerste sinds staatssecretaris 
Teeven op advies van Buitenlandse Zaken in januari liet weten dat 
Mogadishu en Centraal- en Zuid Somalië niet meer te onveilig zijn voor 
terugkeer. 
De Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch liet in 
februari weten dat Nederland volgens haar niet mag overgaan tot 
uitzettingen zolang de 'vluchtelingenafdeling' van de Verenigde Naties 
(UNHCR) geen groen licht geeft. Ook de Somalische regering vindt het 
nog te stabiel en te onveilig voor terugkeer.  
 

Met dank aan de helpdesk van VluchtelingenWerk. Deze roept advocaten 
op dreigende uitzettingen en ander relevant nieuws direct te melden  
 

Klacht PKN bij Europees Comité tegen Nederland 
'Ongedocumenteerden recht op voedsel en onderdak'  
 

De Protestantse Kerk Nederland diende in februari bij het Europees 
Comité voor Sociale Rechten een klacht in tegen Nederland. De PKN vindt 
dat de staat het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op 
voedsel, kleding en onderdak - zoals beschreven in het Europees Sociaal 
Handvest - moet nakomen. www.pkn.nl/actueel/nieuws 



Onschuldige 
criminelen 
 

Het wetsvoorstel waarmee 
illegaal verblijf strafbaar wordt 
gesteld, ligt bij de Tweede 
Kamer. Veel organisaties en 
deskundigen uiten serieuze 
kritiek, zoals de Raad van 
State, de Adviescommissie 
Vreemdelingenzaken, 
hoogleraren, mensenrechten- 
en vluchtelingenorganisaties.  
Zo vinden velen dat strafbaar-
stelling enkel negatieve 
effecten heeft. Het maakt 
mensen meer kwetsbaar voor 
uitbuiting, misbruik en geweld.  
Mogelijk durven mensen geen 
hulp meer te vragen omdat ze 
dan ‘bekend’ worden. Zie voor 
alle kritiek en reacties www. 

geenstrafbaarstelling.nl  
 

Helpen toch strafbaar?  

Ook al staat in het regeerak-
koord dat hulp bieden aan 
mensen zonder verblijfsver-
gunning niet strafbaar wordt, 
zoals het wetsvoorstel er nu 
uitziet, is dat wel zo. Artsen en 
hulpverleners zijn verplicht 
mensen zonder papieren aan 
te geven die twee keer of 
vaker aangehouden zijn omdat 
ze daarmee (enkel wegens hun 
status) een ‘misdrijf’ op hun 
naam krijgen.  
Als je dat als hulpverlener niet 
doet, ben je strafbaar. Iemand 
die opvang biedt, is dan mede-
plichtig aan een misdrijf.  
http://nieuwsuur.nl/video/ 
478263-hulp-aan-illegalen-
toch-strafbaar.html 
 
Nu al zwaar inreisverbod 

Op dit moment kan al een 
zwaar of minder zwaar inreis-
verbod met hoge onbetaalbare 
boete opgelegd worden aan 
(onschuldige) mensen zonder 
verblijfsvergunning.  
http://www.judex.nl/rechts 
gebied/vreemdelingen 
recht_&_asiel/bewaring-en-
uitzetting/artikelen/1047/  

Wat vinden vluchtelingen, opvang-, zorg- en 

hulpverleners van dit wetsvoorstel? Bllijven ze straks 

nog hulp bieden, ook als dat strafbaar zou worden?  
 

 
Uitgeprocedeerd vluchteling Hadi:  

‘Liever crimineel dan dood’ 
“Er is een groot verschil tussen criminelen en vluchtelingen”, zegt Hadi 
uit Irak. “Ik vind dit wetsvoorstel daarom helemaal niet goed”. Hij is 
vluchteling uit Irak, vier jaar in Nederland, waarvan anderhalf jaar zonder 
verblijfsvergunning op straat.  
Sinds het tentenkamp van 388 vluchtelingen, mei vorig jaar in Ter Apel, 
heeft hij opvang in een AZC maar dit kan elk moment afgelopen zijn. Dan 
belandt hij weer op straat. Hij is niet bang voor de wet. “Ik leef nog. Alles 
is beter dan terugkeren. Ik ben liever crimineel dan dood”.  
 

Uitgeprocedeerd vluchteling B, in vreemdelingenbewaring: 

‘Ik zou beschermd moeten worden, niet opgesloten’ 
 

B.is vluchteling uit Ethiopië. Hij zit gevangen omdat hij geen papieren 
heeft. B: “Ik heb net een negatieve beschikking van de rechter gekregen 
dus misschien zal ik lange tijd in detentie blijven in dit democratische 
beschaafde land”. Dit terwijl vooraf al duidelijk is dat de ambassade van 
zijn land niet meewerkt aan gedwongen terugkeer.  
“Dit is de omgekeerde wereld. Ik zou beschermd moeten worden in 
plaats van opgesloten”, zegt B. “Zo zie je, het goede wordt het kwade en 
het kwade wordt het goede”.  
 

Opvangbieder Miranda H:  

“Wij zullen hier zeker mee doorgaan, wat de 
gevolgen ook zijn”  
 

Dit zegt Miranda H. die met haar man opvang biedt aan mensen die in 
nood bij STIL aankloppen. Ook zoeken ze vaak in hun kennissenkring 
naar anderen die iemand kunnen opvangen als ze zelf niet kunnen 
helpen of al iemand in huis hebben. 



 
Ger L. bestuursvoorzitter van 

Stichting Lauw-Recht, STIL: 

 

'Papieren zijn 
maar papieren' 
 

Waarom doe je wat je doet 
voor mensen zonder  
verblijfsvergunning?“ 
Omdat ik mensen belangrijker 
vind dan grenzen en omdat 
papieren maar papieren zijn”. 
 
Wat vind je ervan dat cliënten 
van STIL en mogelijk STIL zelf 
ook, straks crimineel worden? 
“Dat vind ik heel erg: op deze 
manier worden mensen 
zonder verblijfsvergunning 
nog meer veroordeeld tot 
'ondergronds' verblijf, maar 
zullen net zo goed hier  zijn en 
komen, waardoor de kwaliteit 
van leven voor hen nog 
slechter wordt, nog los van 
het secundaire argument van 
de vergroting van risico's 
voor de rest van de samen-
leving, denk aan aspecten 
rond de volksgezondheid 
bijvoorbeeld". 
 
Wat ga je straks doen als jij, zij 
en/of STIL strafbaar (zouden) 
worden? 
“Niets anders dan dat ik nu 
doe. Het zal mij niet hinderen 
want ik heb mijn standpunt al 
eerder bepaald. Het is niet de 
wet die mijn betrokkenheid 
definieert maar mijn eigen 
geweten”. 

Dominee Catharijne Z.:  

“Ik hoop dat ik telkens weer de moed  

heb iemand in mijn huis toe te laten" 
 

"Wanneer ik weet dat er een jonge vrouw van 25 jaar, zwanger, 

op straat loopt, in de winter, dan mag ze mijn logeerbed. Dat 

vind ik normaal. Het is een druppeltje op de  gloeiende plaat. 

Maar toch! Een druppeltje". 
 

"Ik hoop dat ik telkens weer de moed heb iemand in mijn huis toe te 
laten, om tot rust te komen. Om een poosje op een goed bed te liggen. 
Ik hoop dat niet te laten. Ik woon alleen, ik heb een bed over en hoef 
daarvoor geen toestemming te vragen aan gezinsleden. Het is mijn huis, 
mijn besluit. Ook al moet ik inschikken en mijn leven ernaar richten.  
Vreemdelingen huisvesten is een eeuwenoude opdracht, een van de 
zeven werken van barmhartigheid. Ik onttrek me niet aan die eeuwen-
oude opdracht. Ik probeer naar die opdracht te leven. Voor zover ik 
kan. 
Wanneer de overheid geen gehoor wil geven aan dergelijke vinger-
wijzingen voor een leven vanuit mededogen en gerechtigheid, komt de 
taak bij individuen te liggen. Ik kijk naar het werk van diaconieën en 
het Leger des Heils. Zij helpen een mens in nood. Dat allereerst. Daarna 
komen er regels". 
 

 
 

Vrijwilliger en opvangbieder Diny H.: 

“Waarom zouden wij alleen het recht 
hebben op een veilig en goed leven?” 
 

Diny H. is vrijwilliger van STIL en biedt regelmatig opvang als STIL 
nergens anders plek kan vinden, bijvoorbeeld aan het gezin op de foto.  
 

Wat vind je van het wetsvoorstel? “Als het wordt aangenomen zou ik me 
diep schamen voor het land waarin ik leef”.  
Wat ga je dan doen? “Ertegen vechten tot het einde”. Ze zal nog steeds 
mensen in nood blijven helpen. 
 



 
Verpleegkundige Lotte v.O. is 
full-time verpleegkundige. 
Behalve op de woensdag-
ochtenden. Die houdt ze  vrij 
om vrijwillig op het medisch 
spreekuur van STIL te werken.  
 

 
Leo H. is vrijwillig juridische 
begeleider bij STIL. Hij en zijn 
vrouw vangen daarnaast 
regelmatig mensen op in hun 
huis.  
Zo kregen recentelijk twee 
door hen opgevangen dakloze 
vluchtelingen, alsnog asiel.  
Dat zou met de nieuwe wetge-
ving niet meer kunnen omdat 
hun ‘strafblad’ dan legalisering 
in de weg staat.  
 

Wil jij ook  
onderdak bieden?  
 
Bel STIL:  
030 2713463  
of mail naar  
info@stil-utrecht.nl 
 
www.stil-utrecht.nl  

Verpleegkundige Lotte v.O is niet bang voor boete of straf 

'Ik mag en zal nooit iemand zonder 
geldige verblijfsdocumenten aangeven' 
 

“Zoals ik de (oude en nieuwe) wetgeving interpreteer, ben ik als 
professioneel hulpverlener (verpleegkundige) of als vrijwilliger bij STIL 
niet strafbaar en ik ben dus ook niet bang om beboet of bestraft te 
worden.  
Bovendien heb ik volgens de beroepscode van verpleegkundigen en 
volgens de belofte die ik heb gedaan bij mijn diplomering een geheim-
houdingsplicht. Ik mag en zal dus nooit iemand zonder geldige verblijfs-
documenten aangeven op basis van informatie die ik tijdens het uitoefe-
nen van mijn beroep heb verkregen.  
Ook zegt de Beroepscode dat een verpleegkundige die op basis van 
levensovertuiging of gewetensbezwaren geen zorg kan geven, de zorg 
moet overdragen aan een andere zorgverlener. Dit impliceert dat de zorg 
hoe dan ook wel verleend moet worden. Laat mij dat maar doen dan, ik 
doe het met plezier, zelfs als het wel strafbaar zou zijn, want dan gaat 
voor mij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens altijd nog 
voor!"  
 

STIL-vrijwilliger Leo H:  

'Dit beleid creëert bewust slachtoffers om Nederland 

voor vluchtelingen onaantrekkelijk te maken' 
 

“Sinds ik betrokken ben geraakt bij mensen uit Joegoslavië en de werk-
groep Stari-most zag ik dat Nederland een hypocriet asielbeleid voert. De 
werkgroep volgde een politieke route, maar ik werd ook geconfronteerd 
met de persoonlijke problemen van vluchtelingen. Velen werden ondanks 
Srebrenica toch teruggestuurd. Voor de tweede keer verraden.   
Ik ben van mening dat ieder mens een eigen verantwoordelijkheid en -
geweten heeft. Dus uiteindelijk zijn de keuzes die je maakt individuele 
afwegingen. Mijn afweging is dat ik van mening ben dat in het huidige 
vreemdelingenbeleid bewust slachtoffers worden gecreëerd om Neder-
land voor vluchtelingen onaantrekkelijk te maken. Het staat ook bijna 
letterlijk in de toelichting (van deze wet, red). Dat is verwerpelijk en 
daarom ben ik gemotiveerd om dit werk te doen. 
Dat het werk strafbaar zou worden doet daar niets aan of af. Sterker nog 
ik vind de overheid laf om enerzijds te zeggen dat het gaat om een 
criminele activiteit, maar de hulpverlener die de criminele activiteit 
mogelijk maakt vrijuit laat gaan. Men is bang voor een politiek proces”, 
aldus Leo H. Zoals ook uit zijn verhaal blijkt, gaat Leo ‘natuurlijk gewoon 
door’ met zijn hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning.   
 
Toos V, zou zich schamen als haar kleinkinderen later zouden vragen:  

'Oma, waarom heb je niets gedaan ?'  
 

Toos V. werkt bij Fanga Musow, een opvanghuis dat vrouwen en 
kinderen zonder verblijfsvergunning van de straat helpt. "Ik doe dit werk 
omdat ik van de onmenselijke situatie van deze mensen afweet en me 
voor hen wil inzetten. Daarnaast zou ik me schamen als ik het wanbeleid 
zou toestaan. Wat zou ik moeten zeggen tegen mijn kinderen en klein-
kinderen als ze me later zouden vragen: 'Mam, oma, je wist ervan, 
waarom heb je er niets aan gedaan?'  
Ik ga hiermee door, ook als mijn werk strafbaar zou zijn. Ik blijf me 
verzetten tegen dit wanbeleid. Ik roep iedereen op om in verzet te 
komen".  



 
STIL-bestuurslid Hester O: 
 

'Grote onzin dat zij  
en ik straks strafbaar 
gesteld worden' 
 

Hester O. is bestuurslid van 
STIL, helpt vaak mee opvang-
plekken te vinden en vrouwen 
logeren in nood soms bij haar. 
”Ik ben betrokken bij mensen 
zonder verblijfsvergunning 
omdat zij een moeilijke plaats 
in onze samenleving hebben, 
ze mogen er niet zijn. En daar 
ben ik het absoluut niet mee 
eens. Ik vind het grote onzin 
dat zij en ik straks strafbaar 
gesteld worden, zij nog ik doen 
iets verkeerd. Ik ben bevriend 
met ze, is dat strafbaar?" 
 
Wat ga je doen als het wets-
voorstel aangenomen wordt? 
“’Ik ga niets anders doen, blijf 
ze bij mij thuis uitnodigen om 
samen te eten en dingen te 
doen. Als ik daarvoor straf 

krijg, dan moet dat maar”’ 
 

 
Josien V.  

Opvangbieder Henny v.d. N:  

“Onschuldige mensen die op zoek zijn naar een 
beter leven mogen niet worden gecriminaliseerd” 
Dit zegt Henny v.d.N. die in Utrecht Huize Agnes heeft opgezet. 
Deze organisatie vangt vrouwen en kinderen op die op straat 
staan en nergens terecht kunnen.  
Wat ga je straks doen als jij en zij straks strafbaar worden?  
 “Ik ga gewoon verder met mijn werk”. 
 

 

  Henny v.d.N. in de speeltuin met de kinderen die ze opvangt 
 

Nederlandse les- vrijwilliger Josien V:  

"Mensen niet helpen, is ook strafbaar" 
 

“Ik vind het wetsvoorstel ongepast. Of nu de vluchteling of de hulpver-
lener crimineel wordt genoemd, maakt voor mij geen verschil want we 
zijn allebei mens, zonder veroordeeld te zijn voor een misdaad.  
 
Het is ook in strijd met artikel 255 van het Wetboek van Strafrecht: Als je 
je medemens in een hulpeloze toestand brengt of laat, word je gestraft 
met een gevangenisstraf of een geldboete. Nu wil de overheid een wet 
instellen die zegt: Als je je medemens in een hulpeloze toestand helpt, 
word je gestraft met een geldboete. Dit spreekt elkaar tegen".  
 

'Neem het burger niet kwalijk als die het juiste kiest!'   

"Als je de burger tegenstrijdige wetten voor gaat leggen, daag je de 
burger uit om hier zelf conclusies uit te trekken. Neem het een burger 
dan ook niet kwalijk als deze voor het juiste kiest.  
Als burger kunnen wij dit wetsvoorstel zien als een slecht potje poker. Er 
wordt vals gespeeld om een ander buiten spel (buiten de deur) te zetten 
en om eigen standpunten door te drukken. Ook al gaat dat ten koste van 
de ander.  
Er wordt een manier gezocht om een ongegronde wet grond te laten 
vinden in de wet. Fout wordt goed genoemd en goed wordt als fout 
benoemd. We kunnen ons beter richten op de opbouw van ons land, 
zodat er niet nog meer afbreuk plaatsvindt.  
Het antwoord op de vraag ‘wat ik vind van dit wetsvoorstel’, kan ik niet 
mooier verwoorden dan met het Nederlandse spreekwoord ‘Wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’", aldus Josien V. 


