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ACTIVITEITENVERSLAG 2014
Een greep uit de belangrijkste thema's en activiteiten waarmee INLIA in 2014 bezig is geweest:

'Eerlijk Kinderpardon'
Toen in februari 2013 de 'Regeling langdurig verblijvende kinderen' van kracht werd, werd ook duidelijk dat
de strenge voorwaarden er toe zouden kunnen leiden dat veel gewortelde kinderen, voor wie de regeling
bedoeld was, toch geen status zouden ontvangen. In de zomer van 2014 werd samen met Defence for
Children en anderen actie gevoerd voor een Eerlijk Kinderpardon. Burgemeester Ostendorp, die in zijn eigen
gemeente Bunnik een kinderpardondossier kende, begon een petitie waarvoor hij steun van zoveel mogelijk
burgemeesters wilde verwerven, om alle kinderen die waren afgewezen omdat ze te lang 'buiten beeld' van
de rijksdiensten waren geweest toch een verblijfsvergunning toe te kennen. Medewerkers van INLIA
ondersteunden middels de website van het LOGO-secretariaat de actie o.a. met een kaart van Nederland,
waarop alle ruim 300 gemeenten van wie de burgemeester de petitie had getekend, geel kleurden. In juni
2014 werd een door meer dan 36.000 mensen getekende petitie aan Tweede Kamerleden aangeboden.

'Bed, bad, brood: van de kerk via Europa naar gemeentelijke voorziening'
De klacht (over het recht van niet-gedocumenteerde volwassenen op voedsel, kleding en onderdak) die de
Protestantse Kerk in Nederland in januari 2013 bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) had
ingediend, werd in juli 2014 gegrond verklaard. Met deze uitspraak, die op 10 november openbaar werd
gemaakt, werd de juistheid van de jarenlange inzet van INLIA en vele lokale en landelijke kerken en organen
voor het recht van dakloze asielzoekers op minimale basisvoorzieningen bekrachtigd. Samen met Amnesty
International, PKN/Kerk in Actie en VluchtelingenWerk organiseerde INLIA op 10 november een manifestatie
in Amsterdam waar o.a. de ambtelijk secretaris van de ECSR een presentatie gaf.
Helaas weigerde de verantwoordelijk staatssecretaris aan deze finale uitspraak van het ECSR gevolg te geven
omdat hij wilde wachten op een politieke resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa,
waaraan het ECSR zijn uitspraak rapporteert. Een dergelijke resolutie wordt op zijn vroegst in het voorjaar
van 2015 verwacht en kan bovendien niets afdoen aan de juridische geldigheid van de gezaghebbende
uitspraak van het ECSR.
Diverse gemeenten hadden inmiddels noodmaatregelen getroffen in de vorm van nachtopvang, een warme
maaltijd e.d. De Centrale Raad van Beroep, het hoogste Nederlandse rechtscollege op het gebied van sociale
wetgeving, bekrachtigde met een uitspraak op 17 december 2014 dat alle centrumgemeenten in Nederland
verplicht zijn nachtverblijf, een warme maaltijd een douche en ontbijt te verschaffen aan dakloze
vreemdelingen. INLIA adviseert en ondersteunt via het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvangbeleid
(LOGO) de gemeenten bij het voldoen aan deze zorgplicht. Gedurende het jaar is er frequent overlegd met
de VNG, de G4, de LOGO-gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zodoende waren we voorbereid op
het moment dat de CRvB zijn uitspraak deed en konden we voortvarend aan de slag met het helpen
realiseren van de zogenaamde ‘bed, bad en brood’-voorzieningen in centrumgemeenten.

'Medische zorg voor onverzekerbare vreemdelingen'
Per 1 januari 2014 werd een nieuwe maatregel van kracht die de toegang tot medische zorg voor
onverzekerbare vreemdelingen verder bemoeilijkt: een eigen bijdrage van € 5 per receptregel voor
medicijnen die door de apotheek worden verstrekt. INLIA zet zich in voor regelingen op gemeentelijk niveau,
om de vreemdeling niet met deze extra kosten te belasten.
Een ander knelpunt is de tandheelkundige zorg voor vreemdelingen vanaf 18 jaar. Omdat deze zorg niet in
het basispakket zit is het ook niet opgenomen in de vergoedingen die het Zorginstituut Nederland uitkeert
aan medici die zorg aan onverzekerbaren verlenen. INLIA organiseert daarom netwerken van tandartsen die
bereid zijn af en toe gratis de noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen te bieden.

‘Transithuis’
Het project Transithuis heeft als doel vreemdelingen te begeleiden bij het realiseren van een perspectief als
alternatief voor de uitzichtloze situatie, in de marge van illegaliteit en bewaring, waarin ze zich in Nederland
thans bevinden. Belemmeringen worden in kaart gebracht om ze te kunnen wegnemen en een veilige
duurzame (her)vestiging in het land van herkomst of elders mogelijk te maken. Naast de 6 bestaande
deelnemers zijn in 2014 6 nieuwe zaken aangemeld, waarvan de meest kansrijke in behandeling zijn
genomen. Verwacht wordt dat ook vanuit de diverse ‘bed, bad en brood’-voorzieningen zich nieuwe
deelnemers zullen melden.
De voortgang van het project wordt mogelijk gemaakt in nauwe samenwerking met Kerk in Actie, met wie
het project in 2008 ook werd opgezet. Ook in 2015 wil INLIA de bestaande methodiek verder ontwikkelen
opdat deze nog breder inzetbaar wordt en in de toekomst een grotere doelgroep bereikt en geholpen kan
worden.

Kerkelijk Netwerk
Net als voorgaande jaren belegde INLIA 10 bijeenkomsten door het hele land voor vertegenwoordigers van
Charterkerken en andere betrokkenen, de zgn. Regioberaden. Daarnaast maakte het bestuur van INLIA weer
een ronde door het land om met de kerkelijke achterban te spreken over het inhoudelijk en financieel beleid
van de Stichting.
De kerken in Midden-Drenthe werden geconfronteerd met de vestiging van een grootschalige, tijdelijke
opvang van asielzoekers in het vml. vakantiepark in het dorpje Oranje. INLIA gaf voorlichting en advies en
ondersteunde de oprichting van het 'Interkerkelijk Platform Oranje' dat de contacten met asielzoekers, COAleiding, en plaatselijke kerken coördineert en activiteiten begeleidt.
Ook in andere plaatsen waar het COA voornemens is opvanglocaties te openen is INLIA om advies gevraagd.
INLIA-directeur John van Tilborg sprak op 2 februari 2014 bij de 100ste wake van de Raden van Kerken van
Zeist en Soest/Soesterberg bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist, en op 18 november 2014 in Hoofddorp
bij de manifestatie, belegd door de (Charter)kerken voor de groep dakloze asielzoekers die onder de naam
‘Wij Zijn Hier’ een protestmars van de Vluchtgarage in Amsterdam naar de Tweede Kamer in Den Haag hield.
Op 12 oktober reikte hij in Zweden de Levende Steen uit aan de jubilerende Lutherse zusters van het Alsike
Kloster, al sinds 25 jaar een Chartergemeenschap.
Voor een grote groep diakenen van PKN-gemeenten organiseerde INLIA in februari een bezoek aan het
project Transithuis, en tijdens de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag van de PKN in de Jaarbeurs in Utrecht
was INLIA ook weer present met een informatiestand en in een workshop 'keukentafelgesprekken met
uitgeprocedeerden'.

