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Aan: leden Tweede Kamer 
Betreft: Schriftelijk Overleg Maatregelen Corona in Migratieketen, 31 maart 2020 
 
 
Rotterdam, 30 maart 2020 
 
 
 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 
Om te zorgen dat iedereen in de samenleving zoveel mogelijk thuis kan blijven en transport tot een minimum 
beperkt kan blijven, heeft het kabinet een groot aantal maatregelen genomen op een breed terrein.  Gezien 
de spoed die gevraagd is, kunnen wij niet anders dan bewondering hebben voor de creativiteit en flexibiliteit 
van de inzet van het Rijk. Daarbij is echter onvoldoende oog geweest voor de bijzondere noden van 
marginale groepen zoals ongedocumenteerden. 
 
Met deze brief vragen wij aandacht voor de consequenties van de huidige beperkingen voor de leefsituatie 
van ongedocumenteerden, met name op het gebied van: 

1. onderdak  
2. overleven van giften 
3. vreemdelingendetentie 

 
Wij lichten dat hieronder toe. 
 
1. Onderdak 
I. De noodvoorzieningen voor dak- en thuislozen voor ’s nachts en overdag zijn onvoldoende voor de 

komende periode. De komende weken zal een toenemende behoefte ontstaan aan meer bedden, en 
een lager aantal mensen per plek. Hier zijn ook ongedocumenteerden het slachtoffer van. Het Rijk 
wordt verzocht om gemeentes, organisaties, woningcorporaties, ontwikkelaars, hotel- en 
recreatieketens regionaal bij elkaar te zetten om te zorgen dat lege woon- of verblijfsruimte wordt 
gereserveerd voor de opvang, huisvesting, isolatie en quarantaine van daklozen. 

II. Door het openen van de kazerne in Zoutkamp is het risico dat nieuwe asielzoekers geen onderdak 
meer zouden krijgen gelukkig van de baan. Maar het aanbod in de kazerne is niet van toepassing op 
herhaalde asielverzoekers en mensen die om medische redenen (tijdelijk) niet uitzetbaar zijn. Deze 
mensen hebben vaak geen vaste alternatieve woonplaats. Ook voor deze 'rechtmatig verblijvenden' 
moet op korte termijn een onderdak-regeling gefaciliteerd worden. 

III. Mensen met een precair inkomen, waaronder ongedocumenteerden die werken in de informele 
economie dreigen hun inkomen te verliezen en daarmee soms de basis voor het betalen van hun 
informele huur. De maatregelen die genomen zijn om huurders te beschermen tegen huisuitzetting 
gelden nog niet voor onderhuursituaties. In het belang van de volksgezondheid vragen wij om 
uitdrukkelijk uit te spreken dat onderhuursituaties tijdelijk vallen onder het verbod op huisuitzetting. 
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2. Overleven van giften 
IV. Giften aan ongedocumenteerden worden betaald in cash, mede omdat zij geen bankrekening kunnen 

openen. Nu veel winkels en het openbaar vervoer dreigen over te stappen op pin-betalingen, kunnen 
zij op steeds minder plaatsen terecht. Om vitale diensten breed toegankelijk te houden, moet de 
betaalwijze zodanig zijn dat iedereen hier toegang toe heeft. Zonodig moet voor deze groepen een 
basisbankrekening mogelijk gemaakt worden. 

 
3. Vreemdelingendetentie 
V. Vreemdelingen in detentie zitten al sinds 8 maart vrijwel de hele dag met twee personen op een 

kleine cel, krijgen geen bezoek, en hebben nauwelijks afleiding. Dat veroorzaakt veel stress, bovenop 
de stress van een dreigende uitzetting. Er moet zicht zijn op een einde aan deze beperkingen, 
bijvoorbeeld door een maximum-termijn in te stellen.  

VI. Nu de meeste landen hun grenzen gesloten hebben, is er voor de meeste vreemdelingen geen zicht 
meer op uitzetting. Het ziet er niet naar uit dat deze situatie op korte termijn zal wijzigen. Alleen in 
bijzondere situaties mag vreemdelingendetentie langer dan 6 maanden duren. Het is daarom 
passend om vreemdelingen van wie deze termijn in de komende 2 maanden verloopt, in vrijheid te 
stellen omdat er voor hen geen zicht meer is op uitzetting.   

 
Zorg voor kwetsbaren is juist nu zorg voor de hele maatschappij. Hulpverleners aan ongedocumenteerden 
zetten zich al maximaal in voor deze doelgroep. Maar zij kunnen het niet alleen. Zij doen een beroep op de 
overheid om mee te helpen. Wij hopen dat uw creatieve en flexibele opstelling zich ook tot deze groep 
uitstrekt. Ook ongedocumenteerden zijn immers onderdeel van onze samenleving, en ook hun inzet is nodig 
om gezamenlijk de corona-crisis te lijf te kunnen gaan. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Rian Ederveen 
Stichting LOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


