
 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF, JAARGANG 5 NR. 23 
23 november 2015 
 
 
 

 
Inhoud  ........................................................................................................... pagina 
1. BASISRECHTEN ........................................................................................................................................... 2 
2. TOELATINGSBELEID ................................................................................................................................... 2 
3. CONTROLE EN DETENTIE ........................................................................................................................... 3 
4. WAT IS ER TE DOEN? ................................................................................................................................. 3 

 
 
 

 
  

Op 26 november om 9.30u zullen de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep uitspraken doen 
over aanvragen van uitgeprocedeerde asielzoekers voor opvang. 
Bij de Raad van State gaat het over de vraag of voorwaarden gesteld mogen worden aan de opvang, 
met name meewerken aan terugkeer. In dat geval zou de VBL in Ter Apel voldoen. Bij de Centrale Raad 
van Beroep is de vraag of de WMO voor ongedocumenteerden toegankelijk is. 
De zaak bij de Raad van State heeft nr 201500577/1; De zaken bij de Centrale Raad van Beroep hebben 
nrs ECLI:NL:CRVB:2015:3803 en ECLI:NL:CRVB:2015:3834. 

UITSPRAAK BBB (OPVANG ONGEDOCUMENTEERDEN) 26 NOVEMBER 
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: vrijstelling griffierecht voor vreemdelingen in toelatingsprocedure 
De Raad van State maakt duidelijk dat vreemdelingen die geen inkomen hebben of alleen inkomen van 
het COA, altijd in aanmerking komen voor vrijstelling van griffierecht als ze aantonen dat ze geen 
vermogen hebben. De griffier moet de vreemdeling hierom vragen (ABRvS 201406310/1/V2, 18.11.15) 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
SvV&J: veilige landen 
Naast de landen van de EU en EER en de westerse landen zijn ook alle Balkanlanden: Albanie, Bosnie-
Herzegovina, Kosovo, Macedonie, Montenegro, Servie als veilig herkomstland aangewezen. Zie hier. 
 
Rb: geen vergunning moeder van Eritrese baby 
Vluchtelingen uit Eritrea krijgen een vergunning als ze illegaal uitgereisd zijn, of als ze legaal uitgereisd 
zijn maar kunnen aantonen dat ze gevaar lopen. Deze baby is in NL geboren uit een Eritrese vader en 
een moeder waarvan de IND betwijfelt of ze Eritrees is. Volgens de rechtbank is de baby niet uitgereisd 
en loopt ook geen individueel gevaar. De moeder kan met de baby uitgezet worden. Lees hier 
 
SvV&J: aantallen toelating familieleden EU-burgers in 2014 
EU-burgers hebben verblijfsrecht als ze in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Partners en kinderen 
krijgen dan ook automatisch een vergunning. In 2014 zijn 2.640 aanvragen ingediend voor familieleden 
van EU onderdanen, er zijn er 1.880 ingewilligd. (Kamerstuk 34300-VI nr. 19 (vraag 229), 19.11.15) 
 
RvS: mantelzorg en uitstel van vertrek om medische redenen (art-64) 
In twee uitspraken heeft de Raad van State duidelijk gemaakt dat zwakbegaafde patienten wel 
teruggestuurd kunnen worden als er voldoende medische zorg aanwezig is. Één zaak betrof een vrouw 
met ptss uit Guinee, die niet alleen kan functioneren. Zij kan overgedragen worden aan een instelling 
in Guinee (zie hier). De andere zaak gaat over een zwakbegaafde man uit Gambia die hulp nodig heeft 
bij het dagelijks leven. Dit valt niet onder medische zorg, zegt de Raad van State (zie hier) 
 
RvS: uitspraken kinderpardon permanente regeling 
De Raad van State heeft in twee uitspraken duidelijk gemaakt dat de permanente regeling van het 
kinderpardon alleen van toepassing is als de ouders altijd hebben meegewerkt aan (voorbereiding van) 
vertrek, ook in perioden dat ze nog in een toelatingsprocedure zaten. In beide gevallen waren er 
medische redenen waarom terugkeer nog niet mogelijk was. Lees de uitspraken hier en hier. 
 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-40568.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:13259
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3488
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3489
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3566
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3484
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Hof: inreisverbod vanwege strafblad mag alleen als er actuele dreiging voor de openbare orde is 
Het Amsterdamse Hof heeft in deze zaak toepassing gegeven aan een uitspraak van het Hof van 
Justitie van de EU, dat stelt dat ‘een gevaar voor de openbare orde’ altijd individueel beoordeeld moet 
worden. Deze man was alleen veroordeeld omdat hij als ongewenstverklaarde vreemdeling in NL 
verbleef. Dat mag niet als actueel gevaar voor de openbare orden beschouwd worden. Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Werksessie campagne Aan de Slag, 3dec 18.30u Utrecht 
Met een manifest en campagne willen we draagvlak te verzamelen voor het recht op studie en 
(vrijwilligers)werk voor ongedocumenteerden. Hier staat het concept manifest. Op 3 december willen 
we de campagne verder uitwerken. Meld je aan als je mee wil denken bij: info@stichtinglos.nl  
 
Mensenhandel in de Tweede Kamer, 8 en 9 december 
Op 8 december wordt om 16.30 het rapport van de Nationaal Rapporteur over bescherming van 
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen aangeboden aan de Tweede Kamercommissie. 
Op 9 december om 10 begint het kamerdebat over Mensenhandel en prostitutie. 
 
Vreemdelingenbewaring in de Tweede Kamer, 10 december 10u 
In september heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel over de behandeling van vreemdelingen in 
detentie gepresenteerd. De wet moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Ter 
voorbereiding op het debat in de Tweede Kamer is er op 10 december een hoorzitting. 
 
Unicef: ambtsberichten voor kinderen 
Een land dat veilig is voor volwassenen, hoeft dat niet te zijn voor kinderen. Kinderen kunnen voor hen 
schadelijke tradities zijn ontvlucht, zoals gedwongen huwelijken of meisjesbesnijdenis. Daarom brengt 
UNICEF een nieuw soort landenbericht uit over de kinderrechtensituatie. Lees hier meer. 
 
PICUM Toolkit Victims' Directive 
The Victim’s Directive guarantees dignity and respect, as well as access to minimum services, 
protection and support, for all victims of crime, irrespective of their residence status. As from Monday, 
16 November 2015, the Directive is valid in all countries of the EU. PICUM has created a toolkit, to 
inform and to inspire action to advance the rights of undocumented victims of crime. The toolkit 
includes the following resources in English, French and Spanish: 
 Guide to the Victims' Directive  
 One-page summary of the Guide  
 Frequently Asked Questions (FAQ about the Guide, and the Victims’ Directive)  
 Video on why the Directive is important to ensure undocumented migrants’ access to justice 
 
Crowdfunding film 
Regisseur Hyo Kaag werkt aan een nieuwe korte film: Kinshasa. In de film wordt marechaussee Frank 
geconfronteerd met zijn eigen verdriet als hij een Congolese vluchteling begeleidt tijdens zijn 
uitzetting. Voor de film is een crowdfunding opgestart, zie: www.cinecrowd.com/kinshasa. 

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:GHAMS:2015:4751
http://www.iedereen-aandeslag.nl/
http://www.tweedekamer.nl/ajax/zaak-documenten?id=2015Z18003&pid=2015P17731
http://dci.m4.mailplus.nl/nct2640862/MEsTLUNC
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/VictimsDirective_EN.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/OnePager_GUIDE%20TO%20THE%20EU%20VICTIM_EN.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Frequently%20Asked%20Questions_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0yy5KDIp9Tk
http://www.cinecrowd.com/
http://www.cinecrowd.com/kinshasa

