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Geachte heer Teeven,
Allereerst willen wij als generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland u van harte
gelukwensen met uw benoeming als staatssecretaris in het kabinet Rutte II.
Wij wensen u veel wijsheid en Gods zegen toe in de komende kabinetsperiode. In dit nieuwe
kabinet heeft u ook de portefeuille Immigratie en Asiel in uw takenpakket.
Al direct in de eerste week van uw nieuwe ambtsperiode willen wij uw aandacht vragen voor een
problematiek die we al enige kabinetten lang bij de achtereenvolgende bewindslieden op tafel
hebben gebracht.
Het betreft de grote aantallen niet toegelaten en in procedure zijnde mensen die zonder
voorzieningen op straat worden gezet. Steeds weer hebben wij beklemtoond dat de straat nooit
een oplossing kan zijn voor welk probleem dan ook. De gedachte dat als je mensen op straat zet,
ze dan vanzelf wel weggaan, blijkt niet te kloppen.
Daar komt bij dat onder de mensen die op straat zijn zich velen bevinden die niet terug kunnen.
Daarom is het denkbaar dat mensen uit bijvoorbeeld Somalië, Ethiopië en Bagdad niet vrijwillig
terug willen keren naar een situatie waarin ze zich onveilig voelen en geen toekomst zien.
Intussen leven inmiddels duizenden mensen illegaal op straat. Enkelen van hen (ruim 100)
bevinden zich op dit moment in het tentenkamp Osdorp in Amsterdam. We achten de situatie van
deze mensen vanuit humaan oogpunt niet houdbaar.
We weten dat in ons omringende landen gelijksoortige situaties van mensen die niet zijn
toegelaten en niet terug kunnen, zich voordoen.
In Duitsland heeft men hiervoor een zogeheten Duldung. Dat is geen verblijfsvergunning maar een
status ‘niet toegelaten maar kan nog niet terug’. In Polen kent men de tolerance status, en ook hier
geldt: geen verblijfstitel, maar de erkenning op dit moment de persoon in kwestie niet te kunnen
terugsturen.
In Nederland kennen wij de onzes inziens vreemde situatie dat de landelijke overheid zichzelf in
deze niet als probleemeigenaar benoemt, maar in feite de niet toegelaten vreemdeling als
probleem de publieke ruimte in de schoot werpt.
Dit alles zorgt voor humanitaire drama’s die zich afspelen op de straten van gemeentes en voor
het oog van de samenleving, waaronder de kerken.
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Wij willen u oproepen uzelf als probleemeigenaar te benoemen en de mensen die het betreft in elk
geval bad, bed en brood aan te bieden. Graag willen we met u verder nadenken over oplossingen.
Naast deze problematiek zouden we graag met u over een aantal andere voor ons aangelegen
zaken met u van gedachten wisselen.
In dit schrijven beperken we ons vanwege de urgentie tot bovengenoemde zaak. Wij wachten een
uitnodiging daartoe van uw kant af.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Dr. A.J. Plaisier
Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

