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Q&A Hans Spekman/Partij bureau 
 

1. Wat vindt de PvdA over vluchtelingen  
2. Hoeveel vluchtelingen zijn er en waar komen ze vandaan? 

3. Hoe ziet de asielprocedure eruit? 

4. Hoe vindt de opvang plaats?  
5. Wat zijn de redenen dat mensen vluchten?  
6. Welke oplossingen moeten wij met andere Europese landen bieden 

7. Welke maatregelen gaat Nederland nemen om het aantal vluchtelingen goed te kunnen 
blijven opvangen? (wonen/werk/integratie/bijstand/vrijwilligers/financiën)  

 
Wat vindt de PvdA over vluchtelingen? 
Vluchtelingen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld verdienen een veilig bestaan. Dat is een 
verantwoordelijkheid die we samen in Europa op ons moeten nemen. Die opvang bieden we hier 
maar ook in buurlanden van conflictgebieden. Zodat mensen niet in gammele bootjes de oversteek 
wagen en we de hoeveelheid vluchtelingen aankunnen.  
We delen daarnaast ook de zorgen van mensen over wat deze crisis betekent voor het tekort aan 
woningen en banen, hoe we de integratie bevorderen. Vluchtelingen die in Nederland zijn moeten 
zich snel kunnen aanpassen door het leren van de taal en onze normen en waarden. Het bieden van 
fatsoenlijke opvang aan vluchtelingen en mensen snel laten integreren zijn onze grootste prioriteit  
 
Hoeveel vluchtelingen zijn er en waar komen ze vandaan? 
 
- Hoe hoog is de instroom?  
In augustus kwamen er gemiddeld 1700 asielzoekers per week naar Nederland. In de maanden 
september en oktober is dit weekgemiddelde  toegenomen. Zie ook het onderstaande overzicht. 
 

 
 
 
- Hebben we nu te maken met de hoogste instroom ooit? 
Nee, de instroom is vaker zo hoog geweest. Zie ook onderstaand figuur.  
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Ook wat betreft de opvang  (wat dus anders is dan de asielaanvragen) zitten we nu nog niet op het 
hoogste percentage ooit. Momenteel (stand per 7 oktober) verblijven er 1.980 asielzoekers in 
noodopvanglocaties zoals de hallen in Zwolle en Assen en 37.070 asielzoekers en vergunninghouders 
in de reguliere opvangcentra van het COA. In de jaren 90 was dit met regelmaat 50.00 of 60.000. In 
2001was dit 83.801, in 2002 69.752, in 2003 52.714, in 2004 40.761. In de jaren daarna is het 
langzaam afgenomen. Dit is het afgelopen jaar weer gaan stijgen.  
 
- Wat is de verwachting voor de komende periode wat betreft instroom?  
Het is moeilijk om te voorspellen wat er op de langere termijn zal gaan gebeuren. Normaal 
gesproken neemt de instroom in de herfst en winter af, gezien de gevaarlijke omstandigheden op de 
Middellandse Zee. Of dat dit jaar echter ook het geval is, is niet zeker. Op de korte termijn zal de 
instroom in ieder geval niet drastisch verminderen. Dit kunnen we weten doordat er grote groepen 
mensen aan de randen van Europa zijn, in landen als Hongarije, Italië  en Griekenland.  
 
- Wie zijn deze mensen (nationaliteit/leeftijd/sekse)?  
Momenteel (stand per 7 oktober) verblijven er 1.980 asielzoekers in noodopvanglocaties zoals de 
hallen in Zwolle en Assen en 37.070 asielzoekers en vergunninghouders in de reguliere opvangcentra 
van het COA. 
 
Op basis van cijfers  van 28 september, toen er 36.254 mensen in de centrale opvang zaten, zijn 
onderstaande berekeningen gemaakt. 
 
Bijna de helft (46%) van de asielzoekers in de centrale opvang zijn Syriërs. Dit zijn er ongeveer 
16.800. In de opvang komt 12% (4400) uit Eritrea. 8% komt uit Ethiopië, 5% uit Irak en 3% uit 
Afghanistan. Het overige percentage komt uit verschillende landen. 
 
De verdeling bij de alleenstaande minderjarige asielzoekers ligt wat anders. Van deze groep (2614 in 
totaal), komt 46% uit Eritrea (1212) en 38% (988) uit Syrië.  
 
In de centrale opvang is ongeveer 1/3e in de leeftijd van 18 t/m 29 jaar. Er zijn echter asielzoekers 
van alle leeftijden in Nederland, van 0 jaar tot 60 jaar en ouder. Van de ruim 36.000 asielzoekers is 
24.463 man en 11.791 vrouw. 
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- Waarom zijn de meeste asielzoekers man? 
De meeste asielzoekers zijn man, dit lijkt misschien geen afspiegeling van de samenleving maar het 
heeft wel degelijk een reden. Veel mannen willen niet dat  hun vrouw en kinderen de vaak 
levensgevaarlijke tocht moeten maken, ook wordt vaak de sterkste van een gezin gestuurd. Soms 
over de zee, soms maandlang over land. Daarnaast is de reis vaak enorm duur. Families sparen het 
bedrag dan met hun hele familie (soms zelfs met een dorp) bij elkaar zodat ze de mensensmokkelaar 
kunnen betalen. Als ze eenmaal in Nederland zijn proberen ze via gezinshereniging hun vrouw en 
kinderen over te laten komen.  
 
- Wat klopt er van de geruchten dat er oorlogsmisdadigers tussen zitten?  
Wij willen een humaan en rechtvaardig asielbeleid in Nederland. Oorlogsmisdadigers verdienen deze 
bescherming niet en moeten terug naar hun land van herkomst. Tijdens de asielprocedure wordt er 
onderzoek gedaan naar vermeende oorlogsmisdaden van de asielzoekers. Als blijkt dat dit het geval 
is, krijgen zij geen verblijfsvergunning.  
 
Hoe ziet de asielprocedure eruit? 
 
- Hoe ziet de asielprocedure er uit? 
Een vreemdeling die asiel aanvraagt in Nederland, meldt zich bij een aanmeldcentrum van de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na deze aanmelding vangt het COA de asielzoeker op de 
centrale ontvangstlocaties in ondermeer Budel en Ter Apel . Hier verzorgt de Vreemdelingenpolitie 
de registratie en het identiteitsonderzoek. Na deze onderzoeken start een periode van rust en 
voorbereiding op de asielaanvraag, die minimaal zes dagen duurt. De asielzoeker wordt hierin 
bijgestaan door VluchtelingenWerk Nederland en de Raad van Rechtsbijstand. Asielzoekers verblijven 
maximaal vier dagen in deze centrale ontvangstlocatie. 
 
Vervolgens verhuist de asielzoeker naar één van de opvanglocaties, waar hij zich verder kan 
voorbereiden op de asielaanvraag.  Het eerste deel van de officiële asielprocedure is de Algemene 
Asielprocedure. Na afloop hoort de asielzoeker van de IND of zijn asielaanvraag is ingewilligd, 
geweigerd of dat meer onderzoek nodig is. De asielzoeker verhuist dan naar een asielzoekerscentrum 
(azc). Afhankelijk van uitkomst van de IND begint de volgende fase van de asielprocedure.  
 
 Asielaanvraag is ingewilligd: de asielzoeker heeft een verblijfsvergunning gekregen, erkend 
vluchteling en hij/zij krijgt dus een status. De gemeente zorgt voor geschikte woonruimte.    
Verlengde Asielprocedure: de IND heeft meer tijd nodig om een beslissing te nemen op de 
asielaanvraag. De bewoner gaat de Verlengde Asielprocedure in. Tijdens deze procedure blijft hij op 
het azc. Asielaanvraag is geweigerd: de asielzoeker heeft geen verblijfsvergunning gekregen. Hij heeft 
nu nog maximaal vier weken recht op opvang in het azc. In deze tijd kan hij zijn vertrek uit Nederland 
voorbereiden. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) ondersteunt de asielzoeker hierbij. Na vier 
weken dient hij het land te verlaten. 
 
Door de hoge instroom en drukte lukt het niet altijd meer om bovenstaande stappen te ondernemen 
binnen de gestelde termijn.  
 
- Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling? 
Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en bij de Nederlandse overheid een 
asielaanvraag indient. Een vluchteling is een asielzoeker die terecht bang is voor vervolging in zijn 
land. Dit kan zijn vanwege zijn ras, godsdienst, nationaliteit of politieke mening, of omdat hij bij een 
bepaalde sociale groep hoort zoals homoseksuelen (deze gronden zijn vastgelegd in het VN 
Vluchtelingenverdrag). Een vluchteling krijgt een asielvergunning. 
 
Hoe vindt de opvang van vluchtelingen plaats?  
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- Hoe regelen we de opvang in Nederland? 
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en uitstroom 
(uit de opvang) van asielzoekers in Nederland. Zij vangen hen op in opvangcentra en zorgen voor 
basisvoorzieningen. Het recht op opvang bestaat vanaf het moment dat de asielzoeker asiel 
aanvraagt, tot hij een verblijfsvergunning krijgt of Nederland moet verlaten. 
 
- Hoe veel mensen vangt Nederland op? 
Momenteel (stand per 7 oktober) verblijven er 1.980 asielzoekers in noodopvanglocaties zoals de 
hallen in Zwolle en Assen en 37.070 asielzoekers en vergunninghouders in de reguliere opvangcentra 
van het COA. 
 
- Hoeveel mensen worden opgevangen door andere Europese landen? 
Meer dan 710.000 vluchtelingen zijn de eerste negen maanden van dit jaar de EU binnengevlucht. Dit 
in vergelijking met 282.000 in 2014. In september passeerden zo'n 170.000 asielzoekers de EU 
grenzen, ongeveer 20.000 minder dan de maand daarvoor. De meeste migranten landden op Griekse 
eilanden, en dan vooral Lesbos. Sinds begin dit jaar kwamen rond 350.000 vluchtelingen aan in 
Griekenland. Het aantal vluchtelingen dat de barre reis dit jaar niet heeft overleefd, is inmiddels 
gestegen tot 3000. Duitsland neemt van alle Europese landen de meeste asielzoekers op. Het land 
verwacht dat het aantal aanvragen dit jaar zal stijgen tot 800.000. 
 
- Wat wordt precies bedoeld met ‘opvang in de regio’? 
Slechts een klein percentage van alle vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië, legt de weg naar Europa af. 
De meeste blijven in landen in de regio, vaak uit financiële motieven maar soms ook praktisch (met 
kleine kinderen, mensen die slecht ter been zijn etc.). Zo’n 95 procent van de ongeveer vier miljoen 
Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevindt zich in vijf landen: Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en 
Egypte. Het is van belang dat deze opvang goed georganiseerd wordt. De Europese politiek moet hier 
een rol in spelen. Zo is er dringend behoefte aan meer middelen voor de vluchtelingenkampen in 
buurlanden van conflictgebieden. Inmiddels heeft de Europese Commissie hiervoor 1 miljard  euro 
uitgetrokken. Het kabinet trekt hier ook 110 miljoen euro extra voor uit en wij hopen dat andere 
landen hetzelfde doen. Dat geld moet niet alleen besteed worden aan goede huisvesting en eten, 
maar ook aan onderwijs voor alle kinderen die vaak al jaren niet naar school zijn geweest. 
 
-  Welke soorten opvang zijn er? 
Er zijn vier soorten opvang. 
1. Crisisopvang.  
Locaties (zoals sporthallen) die normaal bij incidenten, rampen of crisis worden gebruikt door 
‘bevolkingszorg’. Crisisopvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna de vluchtelingen kunnen 
doorstromen naar de andere opvangvormen van het COA. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
inrichting en de dagelijkse gang van zaken rondom crisisopvang. Het COA is verantwoordelijk voor de 
overige opvangvormen. 
 
2. Noodopvang. 
 Hallen en locaties voor paviljoens voor de duur van zes tot twaalf maanden met een 
opvangcapaciteit tussen de 300 en 600-plus bewoners. Door de hoge instroom redden we het ook 
met deze noodopvanglocaties niet. In Nijmegen (Heumensoord) komt een noodopvanglocatie van 
3000 plekken en op korte termijn zullen meer van dit soort grote opvanglocaties volgen. 
 
3.Tijdelijke opvang 
Recreatieparken, migrantenhuisvesting of vergelijkbare accommodaties waarvan de verhurende 
eigenaar de exploitatie deels uitvoert. Dit voor de duur van een tot twee jaar met een 
opvangcapaciteit van 300 tot 800-plus bewoners. 
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4. Reguliere opvang. 
Een asielzoekerscentrum (azc) dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn vanaf twee 
jaar met een opvangcapaciteit van 300 tot 1500-plus personen. 
 
- Mag een gemeente zelf besluiten of ze mensen op willen opvangen? 
Als het gaat om asielzoekers heeft de gemeente geen wettelijke verplichting. Asielbeleid is een 
verantwoordelijkheid van het Rijk. Het COA vestigt alleen een asielzoekerscentrum in overleg en in 
overeenstemming met de gemeente. Dit geldt in principe ook voor alle andere vormen van 
noodopvang.  De gemeente heeft wel een wettelijke verplichting als het gaat om het huisvesten van 
statushouders. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten 
moeten huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere 
gemeenten.  
 
- Wat zijn de achterstanden bij het COA en de gemeenten? 
Op 28 september 2015 zaten er 13.806 vergunninghouders in de centrale opvang. Dit gaat dus om 
statushouders die recht hebben op huisvesting en niet meer in de centrale opvang thuis horen. Veel 
gemeenten lopen daarmee achter. Hoeveel in jouw gemeente vind je hier: 
https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/taakstelling_gemeenten_1-9-
2015.pdf  Om dit probleem op te lossen wil de PvdA zo snel mogelijk beginnen met de bouw van 
ruim 10.000 tijdelijke woningen. Zie ook kopje ‘Wonen’.  
 
Wat zijn de redenen dat mensen vluchten?  
 
- Hoe komt het dat er nu zo’n groot vluchtelingenprobleem is?  
Er komen al jaren vluchtelingen naar ons land, eigenlijk al sinds midden jaren negentig. De huidige 
stroom is rond maart 2011 op gang gekomen, toen het conflict in Syrië begon. In februari 2013 zijn er 
nog eens extra op gang gekomen door de vele gewapende conflicten. De omringende landen, Irak, 
Libanon, Turkije en Jordanië stromen vol met mensen die op de vlucht zijn geslagen.  De stroom is dit 
jaar alleen extra groot geworden. Voor die toename zijn uiteenlopende redenen.  
 
De belangrijkste is de uitzichtloosheid van de oorlog in Syrië. Die lijkt niet te luwen, waardoor 
mensen de hoop opgeven dat ze naar hun moederland terug kunnen keren. Daar komt bij dat de 
situatie voor vluchtelingen in veel landen rondom Syrië verslechtert, onder andere doordat 
hulporganisaties te weinig geld van donorlanden ontvangen om de vluchtelingen goed onderdak, 
voedsel, gezondheidszorg en onderwijs te bieden. Bovendien kunnen ze in bijvoorbeeld Turkije geen 
permanent asiel krijgen en in veel Europese landen wel. Daarnaast hebben migranten vooral dit jaar 
de Westelijke Balkanroute via Griekenland en Hongarije ontdekt, die een stuk veiliger is dan een 
lange reis over de Middellandse Zee richting Italië. Er reizen vrijwel geen Syriërs meer via Italië. In 
juni kwamen volgens de VN voor het eerst meer vluchtelingen aan in Griekenland dan in Italië, en dat 
is daarna zo gebleven. 
 
- Waarom vluchten mensen uit Eritrea? 
Naast de Syriërs vluchten er ook veel mensen uit Eritrea. De situatie in Eritrea kenmerkt zich al 
jarenlang door een zeer streng regime dat nagenoeg geen ruimte biedt voor oppositie. De Eritrese 
regering past zware straffen toe, vaak zonder rechtsgang. Dictator Isaias Afewerki verplicht jonge 
mannelijke onderdanen tot een dienstplicht voor onbepaalde tijd, die in de praktijk een 
slavenbestaan betekent en tewerkstelling bij grote infrastructurele projecten. Tegenstanders van het 
regime worden opgesloten en soms gemarteld.  
 
 
 

https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/taakstelling_gemeenten_1-9-2015.pdf
https://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/taakstelling_gemeenten_1-9-2015.pdf
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- Hadden we dit aan kunnen zien komen? 
Het vluchtelingenprobleem staat al jaren op onze agenda maar het is nu urgent geworden. De hoge 
instroom, zorgen van mensen uit het land en beelden van gammele bootjes op de Middellandse Zee 
spelen daar in mee. Het gebrek aan een duidelijk gemeenschappelijk Europees asielbeleid heeft er 
voor gezorgd dat Europa niet eerder zulke grote stappen heeft kunnen nemen. We willen niet langer 
alleen korte termijn oplossingen bieden, maar juist ook inzetten op lange termijn visies en duurzame 
oplossingen.  
 
Welke oplossingen moeten wij met andere Europese landen bieden? 
 
- Wat gaat de Europese Unie doen aan de vluchtelingencrisis? 
De Europese Commissie heeft een Europese migratieagenda gepresenteerd. De agenda bevat 
maatregelen die met onmiddellijke ingang zullen worden genomen in reactie op de crisissituatie in 
het Middellandse Zeegebied, maar ook de stappen die de komende jaren worden gezet om migratie 
in alle aspecten beter te kunnen beheren. Het gaat onder meer om herverdeling en hervestiging. 
Er komt een eenduidig Europees asielbeleid met evenredige verdeling van asielzoekers en hotspots 
aan de buitengrenzen van Europa.  
Ook gaat de EU proberen om de noodzaak van vluchten zo veel mogelijk weg te nemen door opvang 
van buurlanden in conflictgebieden te verbeteren en te werken aan oplossingen in conflictgebieden 
zelf. Daarnaast worden mensensmokkelaars hard aangepakt en wordt het terugkeerbeleid versterkt.  
 
Welke maatregelen gaat Nederland nemen om het aantal vluchtelingen goed te kunnen blijven 
opvangen?  
 
WONEN 
- Hoe gaat Nederland de komende tijd alle statushouders aan een huis helpen? 
Door het bouwen van extra woningen. Daarnaast heeft het kabinet met de gemeenten afspraken 
gemaakt om 10.000 statushouders die eigenlijk al een plek in de gemeenten hadden moeten hebben 
nu ook echt in de  gemeenten te huisvesten.  
 
- Om wat voor huizen gaat het? 
Het gaat om tijdelijke eenvoudige woningen van goede kwaliteit. Ook werkt het kabinet aan het 
beschikbaar stellen van rijksgebouwen voor vluchtelingen en zelfzorgarrangementen waarbij 
vluchtelingen bijvoorbeeld bij familie worden ondergebracht. 
 
- Wat doen we met alle andere Nederlanders die al jaren op een wachtlijst staan? 
Er moeten meer woningen gebouwd worden zijn voor iedereen. We willen voorkomen dat er 
verdringing op de woningmarkt komt want er zijn mensen die al langdurig op een wachtlijst staan. 
 
WERK  
- Mogen asielzoekers in Nederland werken? 
Ja, een asielzoeker mag 24 weken per jaar in Nederland werken. Hiervoor gelden twee voorwaarden; 
iemand moet meer dan 6 maanden opgevangen worden door het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) of door een gemeente. Daarnaast moet het COA verklaren dat uitzetting niet aan 
de orde is. 
 
 - Mogen vluchtelingen  in Nederland werken? 
Ja, zodra iemand een status krijgt mag hij meteen aan het werk. 
 
- Hoe gaan we er voor zorgen dat vluchtelingen aan het werk komen? 
Door het versnellen van het omzetten van buitenlandse diploma’s naar de Nederlandse markt en 
door het erkennen van elders verworven competenties en instroom MBO. Ook moeten we inzetten 
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op het wegnemen van barrières, zoals het gebrek aan netwerk en weinig kennis van de Nederlandse 
taal en omgangsvormen. Er moet al in de opvang worden gekeken naar het matchen van opleiding, 
arbeidsverleden en competenties van statushouders met geschikte banen. 
 
- Richten deze plannen zich alleen op vluchtelingen of wordt er ook gekeken naar alle andere 
werklozen in Nederland? 
Verdringing moet voorkomen worden, er zitten 600.000 werklozen in Nederland die graag willen 
werken. Hier moeten afspraken over worden gemaakt met werknemers en vakbonden.  
 
BIJSTAND  
- Krijgen vluchtelingen financiële hulp? 
In een AZC krijgen mensen leefgeld. Dit bedraagt ongeveer 45 euro per maand. Mensen die vanuit 
een AZC naar de gemeente gaan en recht op  bijstand gaan krijgen deze bijstand niet in de vorm van 
geld maar in natura de vorm van een huis of zorgpolis wordt uitbetaald. Zoals we dat nu al vaker bij 
kwetsbare mensen doen die bijvoorbeeld fors in de schulden zitten en er zelf niet meer uitkomen. De 
kosten van de huur en zorgverzekering wordt dan in mindering gebracht op de bijstand. 
Vluchtelingen waarbij bijstand in natura wordt uitbetaald krijgen evenredig net zo veel als die 
mensen die hun hele bijstand in geld krijgen. Hst grote voordeel van bijstand in natura is dat het 
simpeler wordt omdat je niet met toeslagen hoeft te werken omdat zij bijvoorbeeld geen huur 
betalen.  
 
INTEGRATIE 
- Waarom vindt de PvdA integratie zo belangrijk? 
De PvdA vindt dat de integratie van nieuwkomers en migranten onze prioriteit verdient. In onze 
samenleving verwelkomen wij alle burgers die willen bijdragen aan onze Westerse democratie, de 
taal leren spreken, naar school gaan of een baan zoeken. Wie zich welkom heet, voelt zich veilig. Wie 
zich veilig voelt, wordt actief. Wie actief is, integreert.  
 
- Hoe gaat Nederland er voor zorgen dat de integratie gaat slagen? 
Wij willen asielprocedures van vluchtelingen waarvan wij weten dat zij waarschijnlijk status zullen 
verkrijgen (Syrië en Eritrea) versnellen. Zo kunnen ze eerder beginnen met integratie. 
Vergunninghouders krijgen in de opvangcentra voorinburgering, waar taalles onderdeel van 
uitmaakt. Dit zal verder moeten worden geïntensiveerd. Daarnaast  moet er direct gestart worden 
met een cursus Nederlandse waarden en normen. Vluchtelingen zoveel mogelijk spreiden over alle 
gemeenten bevordert tot slot ook de integratie.  
 
PROBLEMEN 
- Wat moet het kabinet doen om geweldplegers in AZC’s aan te pakken?  
Bij een strafbaar feit kunnen er gevolgen zijn voor iemands recht op verblijf. Als iemand met een 
tijdelijke verblijfsvergunning wordt verdacht van een misdrijf krijgt diegene niet alleen de 
strafrechter of officier van justitie te maken, maar ook met de IND. Een van de beginselen van het 
migratierecht is namelijk dat een staat de bevoegdheid heeft om een verblijfsvergunning te 
weigeren, niet te verlengen of in te trekken wanneer de vreemdeling een gevaar vormt voor de 
openbare orde. De PvdA wil dat dit wordt nageleefd.   
 
VRIJWILLIGERS  
- Hoe kan ik helpen?  
Nederland is het enige land in Europa waar vluchtelingen niet op straat hoeven te slapen. Dit lukt 
onder andere dankzij de inzet van vrijwilligers. Mensen kunnen helpen door vrijwilliger te worden bij 
een organisatie als Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis. Daarnaast hebben de meeste vluchtelingen 
in Nederland geen netwerk om hen te helpen bij het leren van de taal, omgangsvormen of bij het 
vinden van werk. Hier kunnen vrijwilligers bij bijvoorbeeld een AZC deze mensen in ondersteunen. 
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Ook zijn er tal van partijgenoten actief in initiatieven als www.ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl en 
daar zijn we bijzonder trots op. 
 

 

http://www.ikwilietsdoenvooreenvluchteling.nl/

