Wat zeggen de partijprogramma's van politieke partijen over ongedocumenteerden?
In mei 2012 deed Stichting LOS samen met Cordaid en Justitia et Pax een oproep voor een nieuw en realistisch migratiebeleid. De oproep eindigt met
vijf punten die deze organisaties graag na de verkiezingen door een nieuw kabinet gerealiseerd zien.
Nu elke partij zijn partijprogramma heeft gepubliceerd, is het de juiste tijd om de partijprogramma's naast deze lijst te leggen. Hieronder vindt u de
stellingname van de partijen op de door ons geselecteerde onderwerpen.

CDA

Voorstellen
Stichting LOS,
Cordaid, en
Justitia et Pax
Opvang voor
mensen op
straat,
onafhankelijk
van “meewerkplicht”

Terugdraaien
van de
strafbaarstelling illegaal
verblijf

De overheid is
verantwoordelijk
voor de opvang
van uitgeprocedeerde asielzoekers, tot het
moment dat zij
terug moeten
keren naar het
land van
herkomst;
Gemeenten
dienen de
opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers
en illegalen te
beëindigen.
De VVD wil
illegaliteit - en
het in staat
stellen tot
illegaal verblijf strafbaar stellen;
Verblijfsvergunningen worden
geweigerd bij
voorafgaand
illegaal verblijf in
Nederland.

D66

Gezinnen met
minderjarige
kinderen worden
niet op straat
gezet,
Vreemdelingen
die ziek zijn
verdienen
opvang

Natuurlijk maken we
er een eind
aan dat gemeenten
hun eigen
immigratiebeleid
voeren en
uitgeprocedeerde
leugenaars
weigeren uit te zetten.

Uitgeprocedeerde asielzoekers
houden recht op
opvang zolang
zij actief bezig
zijn met de
voorbereiding
van hun
terugkeer.
Gemeenten
hebben het recht
om noodopvang
te bieden, het
Rijk zorgt daarbij
voor financiële
middelen.

Terugdraaien
strafbaarstelling
van illegaal
verblijf (via
het inreisverbod)

Illegaal verblijf in
Nederland wordt
strafbaar

De strafbaarheid
van illegaal
verblijf schaffen
we weer af.

Als zij hun uitzetting
niet tegenwerken,
behouden
afgewezen
asielzoekers opvang
totdat terugkeer
daadwerkelijk
is gerealiseerd;
Overheden nemen
hun
verantwoordelijkheid
voor
noodopvang van
afgewezen
asielzoekers die in
fysieke
en/of psychische
nood verkeren.
Strafbaarstelling van
verblijf zonder
verblijfsstatus en/of
met inreisverbod
wordt ingetrokken;
Eerder illegaal mag
geen reden zijn om
een
verblijfsvergunning te
weigeren.

Wie buiten
zijn schuld
Nederland
niet kan
verlaten
wordt niet op
straat gezet,
maar krijgt
recht op
opvang
en zorg.

De overheid heeft een
zorgplicht, ook ten
aanzien van
uitgeprocedeerde
asielzoekers, zodat
mensen geestelijk en
lichamelijk gezond
blijven. Kinderen noch
volwassenen mogen op
straat worden gezet.

Vreemdelingen
bewaring niet
meer als
standaardprocedure voor
immigranten
zonder
verblijfsvergun
ning.

Ontwikkelen van
alternatieven
voor
vreemdelingendetentie;
Kinderen worden
niet opgesloten.

Asielzoekers
worden alleen
opgesloten als er
een grondige
reden voor is.
Zoveel mogelijk
wordt gebruik
gemaakt van
alternatieven
voor
vreemdelingendetentie, zoals
een beperkt
beveiligde
opvang.
Vreemdelingenbewaring mag
nooit bij
kinderen.
De buitenschuldverklaring wordt
ruimhartiger
toegepast.
Deze mensen
krijgen een
tijdelijke
vergunning die
op termijn kan
worden omgezet
in een
permanente
verblijfsstatus.

gedoogstatus
voor mensen
die hier al
langere tijd
verblijven en
niet uitgezet
kunnen
worden

Onderbrengen
van de
discretionaire
bevoegdheid
bij een
maatschappelijke
commissie

Wettelijk verbod op
generale pardons

Discretionai
-re
bevoegdheid incl
weging
belang
kinderen en
maatschappelijk
belang van
asielzoekers bij
minister

Asielzoekers
mogen, in
afwachting
van de
uitkomst van
hun
asielprocedure, niet langer
dan vier
weken
gedetineerd
worden.
Voor kinderen
moet altijd een
alternatief
gezocht
worden.

Vreemdelingendetentie alleen als
uiterste middel;
Humane
omstandigheden;
Ontwikkeling van
alternatieven.
Geen kinderen in
detentie

Er wordt werk gemaakt
van het ontwikkelen
van alternatieven voor
vreemdelingendetentie.
Detentie wordt alleen
als uiterste middel
gebruikt.
Kinderen horen niet in
detentie.

Wie ondanks
medewerking aan
terugkeer Nederland
niet kan verlaten,
krijgt een tijdelijke
verblijfsvergunning.
Deze wordt na drie
jaar omgezet in een
verblijfsstatus.

Uitgeprocedeerde
asielzoekers mogen
geen slachtoffer
worden van de
weigering van hun land
van herkomst hen weer
op te nemen. Na
herhaalde weigering
hebben ze op
humanitaire gronden
recht op een
verblijfsvergunning.

Schrijnende situaties
van uitgeprocedeerde
asielzoekers worden
getoetst door een
multidisciplinaire
adviescommissie
waar ook het lokaal
bestuur deel van
uitmaakt.

Ambtshalve
toetsmoment voor
asielzoekers die meer
dan 5 jaar in procedure
zitten. Daarbij wordt in
ieder geval getoetst
aan schrijnendheid en
medische gronden.

