
Aan: de heer Groot Wassink, wethouder sociale zaken, diversiteit en democratisering   
Onderwerp: Immediate Measure: Eritrese ongedocumenteerden in de LVV 
Datum: 12-11-2020 
 
Geachte Wethouder Groot Wassink,  
 
Onderstaande organisaties vragen uw aandacht voor de situatie van Eritreeërs (en Ethiopiërs) in 
de Amsterdamse LVV. De meeste Eritrese cliënten zitten nu nog in een (juridisch) traject maar 
voor enkele Eritrese cliënten van de LVV is het traject al beëindigd. Dit betekent dat zij deze week 
of volgende week naar de straat worden verwezen zonder mogelijkheden tot opvang en 
begeleiding. Al snel wordt het label ‘geen perspectief’ op deze groep geplakt, maar het is voor 
hen onmogelijk om de bewijslast te dragen die IND van hen vraagt. Wij vinden het onbegrijpelijk 
dat er nog steeds voor mensen die onuitzetbaar blijken te zijn (en afkomstig zijn uit een 
meedogenloos wrede dictatuur), geen alternatief beleid is ontwikkeld. Zeker ook nu de 
discretionaire bevoegdheid is afgeschaft.  
De consequentie is dat zij op straat staan in een vroeg stadium van de LVV pilot– en dat was nu 
juist wat niemand wilde: om dat te voorkomen is immers het LVV-programma in Amsterdam in het 
leven geroepen. In de bijlage lichten we de problematiek van deze specifieke groep verder toe. 
 
Wij hebben twee vragen aan u:  
1: Kunt u ervoor zorgen dat er geen Eritrese mannen en vrouwen op straat komen te staan vanuit 
het LVV programma? Wij vragen om een immediate measure. Het gaat nu nog om enkele 
gevallen. Wij willen graag druk uitoefenen op het rijk om het Eritrea beleid aan te passen en hopen 
hierin samen op te trekken. 
 
2: Daarnaast maken wij ons ernstige zorgen over de groep Ethiopische cliënten binnen de LVV 
gezien het opgelaaide geschil tussen burgergroeperingen en nieuwe geweldsincidenten in 
Ethiopië, waar nu zelfs Eritrea en Sudan bij betrokken lijken te raken. Heeft u hierover met de 
staatssecretaris contact? Ook enkele van de Ethiopische LVV cliënten staan op het punt om op 
straat gezet te worden zonder perspectief. Welke zorg omtrent deze groep kunnen we in 
Amsterdam verwachten? 
 
Wij vragen u om zo snel mogelijk op deze brief te reageren. Wij maken ons ernstig zorgen over de 
mensen die binnen zeer korte termijn op straat worden gezet. Het is inhumaan om deze 
onuitzetbare ongedocumenteerde Eritreeërs over te leveren aan een ongewis bestaan op straat. 
De Nederlandse overheid moet, conform de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens, instaan voor onderdak en zorg. Het moge duidelijk zijn dat een eventuele tijdelijke 
(covid)noodopvang niet de gevraagde en noodzakelijke oplossing is. Wij zullen volgende week 
ook contact opnemen met raadsleden als we geen reactie van u hebben ontvangen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Buddygroep Vluchtmaat, Rob Godfried 
Here to Support, Savannah Koolen 
Amsterdam City Rights, Annette Kouwenhoven 
Vrouwen tegen Uitzetting, Marjan Sax & Alied Blom 
Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken, Anna Verbeek 
Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, Fatima Vangen  
 
 

Bijlage 1. Uiteenzetting problematiek Eritrese cliënten LVV programma Amsterdam. 
 

 


