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De rechtbank in Darmstadt besloot op 8 mei 2014 dat een uitgeprocedeerde Somalische asielzoeker 
niet naar Nederland teruggestuurd mag worden, omdat hij hier zonder middelen op straat terecht zou 
komen. Dat is in strijd met de Duitse grondwet, waarbij bescherming van de de menselijke waardigheid 
een eerste opdracht van de staat is. 
In Duitsland krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers altijd opvang en ze mogen werken, totdat ze 
uitgezet kunnen worden. 
Verwaltungsgericht Darmstadt, 4L 597/14.DA.A, 8.5.14 
 

DUITSE RECHTBANK: TERUGSTUREN UITGEPROCEDEERDE NAAR NL IS ONMENSELIJK 
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1. BASISRECHTEN 

 
Aanvragen voor voorzieningen lopen nu via de Staatssecretaris 
In februari besloot de Raad van State dat niet het COA, maar de staatssecretaris verantwoordelijk is 
voor beslissingen op aanvragen voor onderdak en basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde 
vreemdelingen. Hulporganisaties roepen op om deze aanvragen in te dienen voor onuitzetbare 
vreemdelingen, wel goed onderbouwd natuurlijk. Meer informatie via Stichting LOS. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Staatssecretaris: veel Eritrese asielzoekers 
In de maand april kwamen 1.000 asielzoekers uit Eritrea in Nederland, dat is 40% van het totaal aantal 
asielzoekers in die maand. Nederland vermoedt dat deze instroom georganiseerd is door 
mensensmokkelaas, en gaat onderzoek doen. Eritrese asielzoekers krijgen meestal een status. 
Lees de brief van de staatssecretaris hier  
  
RvS: risico bij terugkeer van Eritrese asielzoekers 
In drie zaken heeft de Raad van State besloten dat Eritrese asielzoekers die legaal zijn uitgereisd uit 
Eritrea maar al langer in het buitenland zijn, risico lopen bij terugkeer. Al eerder stond vast dat illegaal 
uitgereisde Eritreers niet teruggestuurd mochten worden, omdat zij risico’s liepen bij terugkeer. 
De Raad van State besloot nu dat ook Eritreers die langer in Europa zijn gebleven dan hun visum 
toestond, niet teruggestuurd mogen worden. Lees de uitspraak hier  
 
Rb: onduidelijk of de overheid in Mongolie beschermt tegen huiselijk geweld 
De rechtbank vindt in deze zaak dat de IND beter had moeten afwegen of de overheid in Mongoolie in 
in het algemeen wel bescherming biedt tegen huiselijk geweld. De politie is verplicht om te helpen, 
maar in de praktijk blijken zij dit vaak niet te doen. Er zijn wel vrouwenorganisaties, maar het is 
onduidelijk of zij wel in staat zijn om iemand te beschermen. 
De rechtbank vindt dat de IND de beslissing beter moet motiveren. Lees de uitspraak hier  
 
Rb: voordeel van de twijfel voor Nigeriaanse homo 
De rechtbank heeft in een voorlopige beslissing gevraagd de beslissing over een Nigeriaanse homo te 
herzien. De man kwam zonder documenten en kon niet duidelijk vertellen over zijn homosexuele 
ervaringen, maar de rechtbank vond dat de repressie in Nigeria van homosexuelen daarbij mee moet 
wegen. Rb Den Haag, 14/8051, 22.4.14 
 
EU Hof van Justitie: advies inburgeringsvereiste buitenland 
De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft een advies gegeven in een Duitse zaak 
over gezinsvorming. De advocaat-generaal adviseert dat een inburgeringstoets in het buitenland niet 
als eis gesteld mag worden, of dat minstens een individuele belangenafweging mogelijk moet zijn. 
Na dit advies volgt nog een oordeel door de Europese rechter. Lees het advies hier 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1817.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1511
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:5236
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151541&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=118932
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RvS: inkomenseis voor zelfstandige die zijn partner naar Nederland wil laten komen 
Voor toelating van een buitenlandse partner moet de NLse partner voldoende inkomen hebben. Bij 
inkomen als zelfstandige geldt, dat de laatste 1,5 jaar minstens het minimumloon verdiend moet 
worden. In deze zaak gaat het om een schilder, die in 2012 een slecht jaar had. Andere jaren verdiende 
hij wel genoeg. De Raad van State vindt dat andere jaren wel mee mogen tellen, bij de beoordeling van 
de duurzaamheid van het inkomen. Lees de uitspraak hier 
 
RvS: intrekken NLerschap mag, want Egyptenaar gaf zijn Egyptische huwelijk niet op 
De Raad van State keurde de intrekking van het Nederlanderschap goed, van een Egyptenaar die een 
verblijfsvergunning bij partner had in Nederland, terwijl hij in Egypte ook nog getrouwd was. 
Lees de uitspraak hier 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: Alleenstaande Minderjarige mag niet in detentiecentrum samen met gestrafte jongeren 
De rechtbank besluit dat een minderjarige vreemdeling die in vreemdelingendetentie zit, echt apart 
van gestrafte minderjarigen vastgezet moet worden. Omdat deze AMV’er wel samen met gestrafte 
jongeren recreatie had, was de detentie onrechtmatig en moet hij worden vrijgelaten. 
ABRvS, 201402057/1/V3, 22.4.14 
  
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Stichting LOS, Hogeschool Utrecht: Kinderen buiten beeld 
Kinderen zonder verblijfsstatus groeien op in gezinnen met een gering inkomen, zijn vaak slecht 
gehuisvest en staan regelmatig onder grote psychische druk. Ze leven met een geheim en weten niet 
wie ze kunnen vertrouwen. Sommige kinderen durven op school niet te vertellen dat ze geen 
verblijfsvergunning hebben en vrezen op straat door de politie te worden opgepakt. Ze maken zich ook 
grote zorgen over de toekomst. 
Dat blijkt uit onderzoek van Stichting LOS in samenwerking met de Hogeschool Utrecht 
 
Teken ook voor eerlijk kinderpardon! En kom naar de manifestatie op 25 juni 
Ongeveer 600 kinderen vallen onterecht buiten het Kinderpardon. Ga naar de campagne-
website www.eerlijkkinderpardon.nu en teken ook de petitie voor een Eerlijk Kinderpardon! 
Ook burgemeesters roepen op voor een eerlijk kinderpardon. Al ruim 200 burgemeesters hebben 
staatssecretaris Teeven gevraagd de afgewezen aanvragen voor het 'Kinderpardon' opnieuw te 
bekijken. Kijk hier of de burgemeester van uw gemeente ook al heeft getekend 
Volg de voortgang van de campagne via: www.eerlijkkinderpardon.nl 
 
 

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. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1656
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1636
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/Kinderen%20Buiten%20Beeld.pdf
http://www.eerlijkkinderpardon.nu/
http://www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep
http://www.eerlijkkinderpardon.nl/

