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RAAD VAN STATE: A’DAMSE BBB MAG TOELATINGSCRITERIA AANSCHERPEN 

 
 
In september 2017 stelde Amsterdam strictere criteria in voor toelating tot de Bed-Bad-Brood opvang. 
Zo werden mensen uit veilige herkomstlanden geweigerd, en Dublinclaimanten. Mensen die al in de 
opvang sliepen, kregen een overgangsperiode. 
 
De Raad van State heeft in drie zaken nu besloten dat Amsterdam het beleid mocht aanpassen. Het 
opvangbeleid van gemeenten is immers ‘buitenwettelijk begunstigend’ en dus niet verplicht. 
 
Zie de uitspraken hier, hier en hier.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:465
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:464
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:572
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: in bijzondere situaties geen korting toeslagen bij een ongedocumenteerde medebewoner 
Volgens de wet verliest de hoofdbewoner het recht op toeslagen als iemand zonder verblijfsrecht bij 
hem inwoont. De Raad van State erkent dat deze korting van toeslagen soms tot inhumane situaties 
leidt. Deze twee zaken gaan over een inwonende ongedocumenteerde moeder die voor de baby moet 
zorgen (hier), en een kind met hechtingsstoornis (hier). De Raad van State vindt beide gevallen niet 
zwaarwegend genoeg om de korting op de toeslagen ongedaan te maken. 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: bij herhaald asielverzoek moeten nieuwe asielgronden al vanaf het begin bekendgemaakt worden 
Voor een herhaald asielverzoek moet een kennisgeving opgestuurd worden, dan ontstaat ook recht op 
opvang. Bij de beoordeling gaat de IND uit van de informatie bij de kennisgeving, en stelt een voornemen 
op. Daarbij wordt de asielzoeker uitgenodigd om eventueel nog nadere informatie toe te voegen. 
Rechters vonden dat de asielzoeker op deze manier onvoldoende ruimte kreeg voor toelichting, maar de 
Raad van State heeft deze werkwijze goedgekeurd. Zie hier. 
 
Rb: individuele afweging nodig of inkomen uitzendkracht voldoet voor toelating partner 
Deze man verdient al sinds 2016 voldoende inkomen via een uitzend-contract en heeft uitzicht op een 
vast contract. De IND had de aanvraag voor verblijfsvergunning van de partner afgewezen. Maar de 
rechter vindt dat de IND onvoldoende heeft gekeken naar de individuele situatie van de man (VK Rb 
Haarlem AWB 18/3448, 1.2.19) 
 
Rb: voor verblijfsvergunning bij NLs kind moet de aanvrager wel identiteit bewijzen 
Op grond van het Chavez-arrest heeft de verzorgende ouder van een NLs kind recht op een 
verblijfsvergunning. Daarvoor moet wel de identiteit van die ouder vaststaan. Een paspoort is niet 
vereist, ook andere documenten kunnen gebruikt worden.  Zie hier. 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: geen presentatie bij ambassade als de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan in asielprocedure 
Zolang de rechter nog geen beslissing heeft genomen, is de asielprocedure nog niet afgerond. Daarom 
mag de Dienst Terugkeer en Vertrek de asielzoeker ook niet vragen om naar de ambassade te gaan om 
terugkeerdocumenten te regelen. Dat besluit de rechter (Rb Haarlem (vovo), AWB 19/1207, 19.2.19).  
 
SvJ&V: natuurlijk raakt de Soedanese veiligheidsdienst op de hoogte van terugkeerders 
Naar aanleiding van een rapport van Amnesty over de terugkeer van Soedanezen vanuit Belgie, bevestigt 
de staatssecretaris dat er geen tolken aanwezig zijn bij presentaties bij de ambassade. Ook vindt hij het 
normaal dat de Soedanese veiligheidsdienst op de hoogte raakt van terugkerende Soedanezen. Zo wil de 
NLse veiligheidsdienst immers ook op de hoogte zijn van NLse terugkeerders, zegt hij. Zie hier. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:515
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:526
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:574
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:1462
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-1550.html
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Information evening on the Amsterdam City Pass for Undocumented, March 6; 6pm 
With Amsterdam City Council member from GroenLinks Femke Roosma as speaker.   
Address:  Frederik Hendrikstraat 111-A in Amsterdam. 
 
Gesprek: Niemand wil ze hebben. Europa en zijn vluchtelingen, 7mrt 17-18:30u Spui25, A’dam 
Linda Polman gaat in dit programma in gesprek met de Zweeds-Syrisch-Palestijne dichter Ghayath 
Almadhoun over de vluchtelingencrisis en de ontwikkeling van het Europese vluchtelingenbeleid. Wat is 
er terechtgekomen van de belofte van ‘nooit meer’ waarop het VN-vluchtelingenverdrag in 1951 was 
gebaseerd? Tachtig jaar Europees vluchtelingenbeleid en nog steeds wil niemand ze hebben. 
Aanmelden: spui25@uva.nl | T: 020 525 8142. 
 
Terugkeer Talkshow 22 maart 18-19.00u, van Ostadestraat 233D A’dam 
Eerst is er een gesprek tussen terugkeerorganisaties en ongedocumenteerden, daarna soep, brood en 
drinks. Twee terugkeerorganisaties hebben al toegezegd te komen, meer info volgt. 
Org: Amsterdam City Rights 
 
EASO: Richtlijnen voor beoordeling asielverzoeken van Nigerianen 
De richtlijnen benoemen risicoprofielen van mensen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een 
vluchtelingenstatus. Daarnaast wordt ingegaan op de toepassing van subsidiaire bescherming op grond 
van artikel 15 a t/m c van de Kwalificatierichtlijn. 
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf, 27.2.19 
 

 
 
 

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. 
 

mailto:spui25@uva.nl
https://www.facebook.com/amsterdamcityrights
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019.pdf

