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STAATSSECRETARIS: NIEUW BELEID VOOR HOMOSEXUELE ASIELZOEKERS

De staatssecretaris reageert op uitspraken van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State. Als
de homosexualiteit van iemand niet betwist wordt, dan doet de geloofwaardigheid van het asielverhaal
er niet meer toe.
Voor de beoordeling van een asielverzoek van een homosexueel, is nu alleen van belang zijn gedrag bij
terugkeer, en de feitelijke strafbaarheid van homosexualiteit in het herkomstland. Bij asielverzoeken
van homosexuele Iraniers en Ugandezen wordt ervan uitgegaan dat er in het land van herkomst geen
bescherming mogelijk is. (kamerstuk, 14.2.14)
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1. BASISRECHTEN
RvS: COA hoeft ongedocumenteerde migranten niet op te vangen
In een procedure over het recht op opvang voor kwetsbare ongedocumenteerden, besloot de Raad
van State onlangs dat, als er al een recht op onderdak zou bestaan, dat niet door het COA hoeft te
worden geboden. Het COA is immers alleen belast met de opvang van asielzoekers.
Deze rechtszaak speelt een rol in de voortdurende pogingen om recht op opvang voor kwetsbare
ongedocumenteerden te regelen. Instanties verwezen de laatste tijd naar COA. Dat kan nu niet meer
(ABRvS, 201200442/1/V1, 10.1.14)
CRvB: geen kinderbijslag voor ongedocumenteerde moeder van legaal kind
De Centrale Raad van Beroep wil de beslissing op deze zaak niet uitstellen, ondanks dat de advocaat
een klacht heeft ingediend bij het VN-Mensenrechtencomité. Lees de uitspraak hier
Rb: vaststellen vaderschap vader zonder identiteitsdocumenten
De ambtenaar van de burgerlijke stand had geweigerd om de naam van de vader te geven aan een
kind, wat was geboren uit een relatie tussen een Somalische asielzoekster en een Somalische
statushouder. Beide stonden met ‘nationaliteit onbekend’ en als ‘ongehuwd in de burgerlijke stand, en
beide hadden gezegd traditioneel getrouwd te zijn geweest. De rechtbank besluit dat het kind de naam
van de vader moet dragen, en dat de vader gezag krijgt. (Rb Zeeland, 253492 FA RK 12-4086, 6.1.14)
EU-resolutie over veiligheid voor ongedocumenteerde vrouwen
The European Parliament voted on a resolution on ‘Undocumented Women Migrants in the European
Union’. The resolution calls on national and European authorities to ensure that a woman’s
immigration status does not prevent her from accessing decent housing, healthcare, and education,
and to safeguard access to justice for those experiencing violence and exploitation.
Resolution, 4.2.14

2. TOELATINGSBELEID
RvS: afwijzing vergunning voor moeders
In twee zaken besloot de Raad van State dat een moeder van enkele minderjarige kinderen, het
gezinsleven in het herkomstland kan uitoeffenen. Volgens de Raad van State had de staatssecretaris
van Justitie voldoende rekening gehouden met de belangen van de minderjarige kinderen, en konden
zij zich met kinderen en hun partner eventueel in het herkomstland vestigen. Het betrof een
Nigeriaanse moeder met vier minderjarige kinderen (hier), en een Kroatische moeder met 6
minderjarige en twee volwassen kinderen, hierbij werd een veroordeling uit 1999 meegewogen (hier)
.
Rb: inreisverbod geen belemmering voor verblijf bij kinderen
In een andere zaak besloot de rechtbank dat het inreisverbod geen rol mag spelen bij een aanvraag
voor verblijf bij kinderen. Het recht op gezinsleven moet zwaarder wegen dan het recht van Nederland
om een inreisverbod op te leggen. (hier)
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Rb: Mongoolse overheid biedt geen bescherming tegen huiselijk geweld
Deze Mongoolse vrouw vroeg asiel vanwege huiselijk geweld, en omdat de Mongoolse overheid
daartegen geen bescherming biedt. De rechtbank geeft haar gelijk (Rb Rotterdam, 13/17844, 19.12.13)
RvS: behoefte aan opvoedondersteuning geen reden voor uitstel van vertrek op medische gronden
De vrouw in deze zaak heeft opvoedondersteuning nodig bij de opvoeding van haar kinderen. Zij vroeg
uitstel van vertrek, omdat deze ondersteuning in het herkomstland niet beschikbaar is. De Raad van
State vond dit geen geldige reden is voor uitstel van vertrek. (ABRvS, 201304492/1/V3, 10.2.14)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: gewijzigd wetsvoorstel strafbaarstelling komt pas in de zomer
De staatssecretaris wacht op de uitkomsten van onderzoek van de Europese Commissie en van het
WODC (onderzoeksbureau van Justitie) over het inreisverbod, voordat hij het wetsvoorstel voor
strafbaarstelling van illegaal verblijf verder behandelt. Zijn reactie wordt nu pas voor de zomer
verwacht (kamerbrief 13.2.14)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Symposium slachtoffers mensenhandel, 28mrt 11-16u Amsterdam
Deze dag is veel ruimte voor ervaringen van slachtoffers van mensenhandel, en voor professionals van
politie, psychiatrie en maatschappelijke hulpverlening.
Waar: Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Inschrijven via: rechtinzicht@diaconie.org tot 21 maart.
Global Forum on Migration and Development (GFMD) Civil Society Days 12-13 May Stockholm
The GFMD Civil Society Days 2014 will be held on 12 – 13 May in Stockholm, Sweden. A shared session
with governments, known as the Common Space, will be held on 14 May, and the GFMD Government
Days will take place on 15-16 May. Applications via the official website before 19 february: click here.
BETWEEN DESTITUTION AND A HARD PLACE: FINDING STRENGTH TO SURVIVE REFUSAL FROM
THE ASYLUM SYSTEM: A CASE STUDY FROM THE NORTH EAST OF ENGLAND
Fiona Cuthill, Omer Siddiq Abdalla and Khalid Bashir, University of Sunderland, September 2013
In the North East of England, it is suggested that several hundred people live in destitution
In this research, peer researchers enabled accounts of destitution, coping and surviving to be collected
and the findings help to illuminate the multiple ways that people find strength to cope with destitution
in a country not of their birth. Recommendations are given for policy, practice and future research.
Download here
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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.

