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Vanaf 1 januari 2014 moeten herhaalde asielaanvragen eerst schriftelijk aangemeld worden. 

Tijdens een ééndagsprocedure wordt beoordeeld of er sprake is van nova. Als dat zo is, dan kan de 

aanvraag in een snelle procedure van 6 dagen of een langere procedure behandeld worden. 

Dit staat in de nieuwe beleidsregels WBV 2013/24 

 

NIEUWE PROCEDURE BIJ HERHAALDE ASIELAANVRAGEN 
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1. BASISRECHTEN 

 

RvS: Beantwoording vragen van de Staatssecretaris over de Immediate Measure van het ECSR 

Het Europees Comité voor Sociale Rechten besloot vorige maand tot een Immediate Measure. De 

Nederlandse overheid kreeg de opdracht om noodsituaties van ongedocumenteerde migranten zonder 

recht op voorzieningen te voorkomen, door samenwerking tussen Rijk en Gemeenten. 

De Staatssecretaris vroeg de Raad van State om advies over de betekenis van deze Immediate 

Measure. De Raad van State antwoordt dat de Immediate Measuregeen individueel afdwingbare 

rechten toekent, en niet juridisch bindend is, maar wel gezaghebbend. 

Het is nu afwachten wat de Nederlandse rechters doen met de uitspraak. 

http://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-

advies.html?id=11081&summary_only=& 

 

TOEVLUCHT in Utrecht 

De Protestantse Kerk in Utrecht is onder protest begonnen met een nachtopvang voor mannen zonder 

verblijfsvergunning. Tientallen vrijwiligers helpen mee om 30 mannen elke nacht een slaapplek te 

bezorgen. De selectie gebeurt door OMDUW, een kerkelijk initiatief voor daklozen. 

Voor meer informatie, mail naar intaketoevlucht@gmail.com. 

 

 

2. TOELATINGSBELEID 

 

Raad van State: criteria voor beoordeling asielaanvragen homosexuelen 

Na het antwoord van het EU Hof van Justitie op de vraag hoe asielaanvragen van homosexuelen 

beoordeeld moeten worden, heeft de Raad van State deze richtlijnen overgenomen. In drie uitspraken 

over homosexuelen uit Sierra Leone, Senegal en Oeganda heeft de Raad van State beoordeeld dat de 

IND bij besluiten moet uitgaan van de behandeling van homosexuelen in deze landen. De IND mag niet 

van aanvragers verwachten dat ze hun identiteit verbergen. Zie bijvoorbeeld: ABRvS 201012342/1, 

18.12.13 (Sierra Leone): http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:2423 

 

Advies EU Hof van Justitie over de rechten van EU-burgers en familieleden 

De Advocaat Generaal heeft geadviseerd aan het Europees Hof dat EU-burgers die terugkeren naar het 

land van hun nationaliteit, niet slechter behandeld mogen worden dan tijdens hun verblijf in het 

andere EU-land. Gezinsleden mogen zich bij hen voegen. Er geldt  geen vereiste duur van het verblijf in 

het EU-land. Na dit advies moet het Europees Hof een definitief besluit nemen. 

http://csdle.lex.unict.it/Archive/LW/EU%20social%20law/EU%20case-law/Opinions/20131213-

105950_Conc_C_456-457_12enpdf.pdf 

 

IND: geen verpleeghuis in Ghana 

Uit de aanvullende BMA-nota omtrent de medische sitautie van betrokkene dd. 27 september 2013 

blijkt dat betrokkene niet kan worden overgedragen aan een verpleeginstelling in Ghana omdat de 

verpleeginstellingen alhier zijn gesloten wegens disfunctioneren. Aangezien uit het BMA-advies blijkt 

dat opvang en behandeling in een verzorgingshuis dient te worden geregeld en een fysieke overdracht 

ter plaatse dient plaats te vinden, wordt als ingangsdatum genomen…  

IND Rijswijk 17.10.13, zaaknr Z1-3967549564, advocate Wegelin 
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Uitspraken kinderpardon: 

Voor de overgangsregeling hebben rechters voorlopig besloten dat het kinderpardon niet afgewezen 

mag worden bij kinderen die gelogen hebben tijdens de asielprocedure, en bij kinderen die geen asiel 

hebben gevraagd maar wel als mensenhandelslachtoffer legaal verblijf hadden. 

Voor de definitieve regeling hebben rechters voorlopig besloten dat kinderen niet afgewezen mogen 

worden omdat hun ouders niet meegewerkt hebben met terugkeer. 

Eén aanvraag is afgewezen omdat de kinderen een strafblad hebben. 

 

 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 

Voorstel verbeteringen in vreemdelingenbewaring 

In de toekomst kunnen vreemdelingen in vreemdelingenbewaring zich van acht uur ’s ochtends tot 

tien uur ’s avonds vrij bewegen binnen de inrichting. Ook krijgen ze recht op tenminste veertig uur 

dagbesteding per week en mogen ze telefoneren met hun eigen mobiele telefoon (zonder 

camerafunctie en internet). Dat staat in het voorstel voor de nieuwe Wet terugkeer en 

vreemdelingenbewaring dat door staatssecretaris Teeven online is gezet voor een internetconsultatie. 

Reacties: www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenbewaring. 

 

 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 

Oproep: meld kinderen zonder nationaliteit bij Fischer Advocaten ivm staatsloosheidsprocedure 

Advocaat Jelle Klaas zoekt naar zaken van kinderen die in Nederland geboren zijn en die met 

‘nationaliteit onbekend’ ingeschreven staan in de GBA (Gemeentelijke basis Administratie), het liefst al 

een jaar of 5. Hij wil voor hen een staatloosheidsprocedure starten, en daarna Nederlanderschap 

aanvragen. Graag melden via: Jelle.Klaas@fischeradvocaten.nl; of 023 – 542 6688 

 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 

die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de 

basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 


