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In een gemeenteraadsvergadering beloofde burgemeester van der Laan van Amsterdam, om opvang te 
bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers, mits de andere grote steden meedoen. Hij gaat daarover in 
gesprek met staatssecretaris Teeven. 
 
SP, ChristenUnie en GroenLinks presenteerden op dezelfde dag een gezamenlijk landelijk initiatief om 
het proces van opvang en terugkeer van uitgeprocedeerde vluchtelingen te verbeteren. De 
initiatiefnemers willen voorkomen dat meer asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen. Volgens de drie 
partijen is het in alle opzichten beter om mensen op te vangen. Aan verandering van de situatie kan 
beter worden gewerkt vanuit de opvang dan vanaf de straat, aldus de initiatiefnemers. Zelfs als het om 
werken aan terugkeer gaat. Zij voelen zich in hun standpunt gesterkt door de voorlopige uitspraak van 
het Europees Comité van de Sociale Rechten dat eerder bepaalde dat Nederland wel een zorgplicht 
heeft waar het gaat om uitgeprocedeerde vreemdelingen die niet uitgezet kunnen worden. 
  

AMSTERDAM WIL OPVANG BIEDEN, OPPOSITIEPARTIJEN PRESENTEREN NOTA 
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1. BASISRECHTEN 

 
Rechtbanken: opvang voor kwetsbare mensen 
In drie recent gepubliceerde uitspraken besloten diverse rechtbanken dat kwetsbare mensen recht op 
opvang hebben. In twee gevallen waren er kinderen bij betrokken, maar in deze gevallen werd al 
opvang geboden. In één geval door de Respons (noodopvang Friesland; CRvB 13/6875 WMO), in een 
ander geval door de gemeente (Rb Rotterdam AWB-12/02593) Daarom hoeft het Rijk niets meer te 
doen. Het laatste geval betreft een zieke alleenstaande Egyptenaar waarvan de GGD had gezegd dat hij 
nog niet ziek genoeg was voor de ziekenboeg, maar de rechtbank vindt de ziekenboeg een verkeerd 
criterium (Rb Amsterdam, AMS 13/6710). 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: uitzetting alleenstaande Afghaanse vrouw mag 
Deze vrouw stelt dat haar familie uit Afghanistan is vertrokken en dat zij niet kan terugkeren als 
alleenstaande vrouw. De Raad van State vindt deze stelling onvoldoende bewezen en laat de uitzetting 
doorgaan. lees hier 
 
Rechtbanken willen snel besluit over veiligheid in Irak 
De staatssecretaris stelt een besluit over de veiligheid in Irak uit, omdat hij op een ambtsbericht wacht 
wat hij begin september verwacht (link). Diverse rechtbanken willen een eerder besluit, zij vinden dat 
er voldoende informatie beschikbaar is, met name over de veiligheid in Kirkuk en in Baghdad. (bv Rb 
Zwolle, 14/11828, 25.8.14 en Rb Utrecht, 14/17717, 18.8.14 en Rb Rotterdam, 14/6437, 13.8.14) 
 
Rb: risico bij terugkeer naar Mogadishu 
De rechtbank Amsterdam vindt het te gevaarlijk om een verwesterde Somalier terug te sturen naar 
Mogadishu, vanwege het gevaar van de Al Shabaab (Rb Amsterdam, 14/17003, 12.8.14) 
 
RvS: ook bij huiselijk geweld is het slachtoffer verantwoordelijk voor tijdige reactie op post IND 
Deze vrouw was slachtoffer van huiselijk geweld. Haar partner hield de post achter, waardoor ze te 
laat reageerde op een brief van de IND. De Raad van State vindt dat haar eigen verantwoordelijkheid. 
Lees de uitspraak hier 
 
Legesverlaging verblijf kind bij ouder 
Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State besloot de staatssecretaris om de leges te 
verlagen voor kinderen die naar hun ouders toe komen. De Raad van State besloot dat de hoogte van 
de leges in strijd was met de EU-Richtlijnen gezinshereniging en langdurig verblijf. Het nieuwe 
legestarief wordt 53,-. Zie besluit 
 
RvS over ‘Belgie-route’ 
Recent heeft het Europese Hof van Justitie uitgesproken dat de ‘Belgie-Route’ alleen van toepassing is 
als de Nederlander echt 3 maanden of langer in het andere EU-land heeft gewoond. Verblijf in de 
weekends of in de vakanties is onvoldoende. Ook een vergunning in het andere land is onvoldoende. 
Op grond van deze uitspraken heeft de Raad van State nu de aanvragen voor verblijfsvergunning van 
de betrokkenen afgewezen. Lees de uitspraken hier en hier 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3258
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1879.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3249
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-24634.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3184
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3179
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Rb: intrekking vergunning alleen mogelijk bij bijzonder ernstig misdrijf 
De rechtbank Middelburg besluit in deze zaak dat de vergunning van een man die al sinds 1987 in NL is 
en sinds 2000 een permanent verblijfsrecht heeft, niet zomaar ingetrokken kan worden. 
De rechtbank gaat ervan uit dat hij een verdragsvluchteling is. Een asielvergunning mag alleen 
ingetrokken worden bij een bijzonder ernstig misdrijf. De man is wel vaak bestraft, maar nooit voor 
een bijzonder ernstig misdrijf. De intrekking van de vergunning is dus onterecht. (14/5995, 31.7.14) 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: bij verlenging vreemdelingendetentie moet belang kind meegewogen worden 
Deze man zit al 6 maanden in vreemdelingendetentie. Bij de procedure over verlenging van zijn 
detentie, stelt de man dat zijn kind erg lijdt onder de situatie. De Raad van State stelt dat de belangen 
van het kind meegewogen moeten worden (ABRvS, 201404342/1, 23.7.14) 
 
  

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Platform Migranten Zonder Verblijfsvergunning, 4sept 10.15 tot 13.00 uur, Utrecht 
Het PMZV is een driemaandelijkse vergadering van hulpverleners aan ongedocumenteerden. 
Onderwerpen deze keer zijn: vrouwenopvang voor ongedocumenteerden, en de klachtenprocedure 
van de PKN/ CEC over het recht op opvang voor ongedocumenteerden. Meer info bij stichting LOS. 
 
Seminar Moderne Slavernij en het Nederlandse bedrijfsleven, 18 sept 17-19u Amsterdam 
Met zijn ‘Guiding Principles on Business and Human rights’ bevestigt de VN dat ondernemingen een 
verantwoordelijkheid hebben in het naleven van mensenrechten. Deze beginselen zijn gebaseerd op 
verschillende internationale mensenrechtenverdragen en de ILO-verklaring betreffende de 
fundamentele principes en rechten op werk. Met dit seminar zullen de wetten en regelgeving met 
betrekking tot moderne slavernij worden verkend voor zover zij van belang kunnen zijn voor het 
Nederlandse bedrijfsleven.  
Plaats: Clifford Chance, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, 17-19u. Info: www.njcm.nl  
 
Academische workshop: NLs kinderpardon en USA Dream Act, 8okt 12-17u UvA Amsterdam (ENG) 
Met oa. als sprekers: Tesseltje de Lange (UvA), Carolus Grütters (RU), Jorg Werner (DCI), Thomas 
Kouwenhoven (advocaat), Walter Nicholls (UvA), Martijn Stronks & Bas Schotel (VU) 
Plaats: Universiteit van Amsterdam/P.C. Hooftgebouw, Spuistraat 134, room 1.04  
Registratie v’o’or vrijdag 3 October: staatsenbestuursrecht-fdr@uva.nl  
Informatie: t.delange@uva.nl 
 
Herdenking overledenen aan de EU-buitengrenzen, 2nov Amsterdam 
Op zondag 2 november (allerzielen) staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de EU 
buitengrenzen. We doen dat tussen 17.30-18.30 op de steiger aan de Amstel voor de Hermitage. 
Voorafgaand is er een informatiebijeenkomst in het Wereldhuis. Info: www.noelhuis.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://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2000-2008/2008/~/media/Files/Internet/Publicaties/Overige/2000_2009/2008/b27428/b27428_1.ashx
https://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2000-2008/2008/~/media/Files/Internet/Publicaties/Overige/2000_2009/2008/b27428/b27428_1.ashx
http://www.njcm.nl/site/events/show/159
mailto:t.delange@uva.nl
http://www.noelhuis.nl/

