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Deze wet maakt het mogelijk om de woonruimte van ongedocumenteerden te doorzoeken op 
identiteits-documenten, ook als deze woonruimte naast het bedrijf ligt waar zij werkend zijn 
aangetroffen. De staatssecretaris vindt deze wet nodig, omdat ongedocumenteerden volgens hem hun 
identiteitsdocumenten verstoppen en zich zo onuitzetbaar maken. Het gaat om ongeveer 200 
vreemdelingen zonder verblijfsvergunning per jaar die hun documenten niet afgeven. 
Bovendien mag de politie met deze wet telefoons uitlezen van vreemdelingen in detentie. Hiermee kan 
de nationaliteit mogelijk vastgesteld worden, en ook dit is belangrijk voor de uitzetting. 
De ChristenUnie stemde vóór deze wet, evenals PvdA, CDA, VVD. SP, D66, GL waren tegen. 
De wet is per 1 maart ingegaan. Lees de wetstekst hier  
 

STAATSSECRETARIS: MEER MOGELIJKHEDEN HUISZOEKING VREEMDELINGEN 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-80.html
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1. BASISRECHTEN 

 
Wet: Biometrische kenmerken van vreemdelingen centraal geregistreerd 
Het wetsvoorstel Biometrische Kenmerken Vreemdelingenketen is op 1 maart van kracht geworden. 
Bij alle aanvragen van vreemdelingen worden tien vingerafdrukken en een gelaatsscan afgenomen. 
Deze worden gebruikt voor identiteitsvaststelling, en in uitzonderlijke gevallen ook voor opsporing. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5611.html 
 
Rb: Ondertoezichtstelling Marokkaans kind, om te beschermen tegen uitzetting 
De rechtbank besluit dat dit Marokkaanse kind, zonder familie in Marokko, zo bang is voor uitzetting 
dat ze onder toezicht gesteld moet worden. Dat is volgens hem de enige mogelijkheid om haar 
veiligheid te bieden. (Rb Amsterdam 13-611/539597, 16.12.13) 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: Asielzoekers die via Italie hebben gereisd, mogen wel naar Italie worden teruggestuurd 
Volgens de Dublinverordening moeten asielzoekers hun asielprocedure afwachten in het eerste EU-
land waar ze aankomen. Asielzoekers die via Italie aangekomen zijn, stellen dat zij daar aan 
onmenselijke behandeling blootstaan, zoals dat eerder al was vastgesteld voor Griekenland. De Raad 
van State heeft nu besloten dat de behandeling in Italie niet onmenselijk is. Asielzoekers kunnen weer 
naar Italie worden gestuurd. (RvS 201310669/1, 26.2.14) 
 
RvS: Irak niet onveilig voor iedereen 
Steeds vaker besloten lagere rechters dat de situatie in Centraal Irak erg oveilig was, zodat alle 
Irakezen die daarvandaan kwamen asiel zouden moeten krijgen. De Raad van State heeft nu besloten 
dat het nog niet zo erg is. Lees de uitspraak hier  
Hoewel het laatste ambtsbericht over Irak van december 2013 dateert, is een nieuw ambtsbericht 
alweer in de maak. Blijkbaar vindt de staatssecretaris dit nodig om actueel te blijven. 
 
UNHCR: asielzoekers niet terugsturen naar Zuid-Soedan 
Political and ethnic conflict has led UNHCR to call for a suspension of forcible returns to South Sudan 
until the security situation has improved. UNHCR also advises that many fleeing South Sudan are likely 
to qualify for refugee status.  
 
RvS: vrouwenbesnijdenis telt niet als misdrijf tegen de mensenrechten, besnijdster kan asiel krijgen 
De IND had in deze zaak gesteld dat vrouwenbesnijdenis een ernstig, niet-politiek misdrijf is, ondanks 
dat vrouwenbesnijdenis in het herkomstland van de aanvraagster, Sierra Leone, niet strafbaar is. De 
asielaanvraag werd afgewezen omdat de aanvraagster als dader bestempeld werd. 
De Raad van State vindt dat vrouwenbesnijdenis nog niet algemeen aanvaard is als misdrijf tegen de 
menselijkheid. Bovendien moet onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen van 
besnijdenis. De asielaanvraag moet in behandeling worden genomen. Lees de uitspraak hier  
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-5611.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:682
http://crm.ecre.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=249222&qid=682565
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:550
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RvS: bezoek kind in buitenland is voldoende voor gezinsleven 
Deze uitspraak betreft een aanvraag van een Venezolaanse moeder voor verblijf bij Nederlands kind. 
De Nederlandse ex-partner heeft ook een ander kind, met wie hij in NL een gezinsband heeft. De Raad 
van State vindt dat het gezinsleven door wederzijdse bezoeken vorm kan krijgen, en wijst de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning af. Lees de uitspraak hier  
 
RvS en EHRM: HIV-positieve Nigerianen kunnen wel terug naar Nigeria 
De Raad van State beantwoordde in drie uitspraken de vraag of HIV-geinfecteerden bij terugkeer 
noodzakelijk toegang tot resistentietesten moeten hebben. Deze zijn in Nigeria niet beschikbaar. De 
Raad van State stelt dat er geen wetenschappelijke consensus is over de noodzaak van resistentie-
testen en wijst de aanvragen daarom af. Lees een uitspraak hier  
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft een zwaarder criterium voor het beoordelen van 
terugkerende HIV-geinfecteerden. Dit mag alleen maar niet als het ‘ onmenselijke behandeling’  is. 
Volgens het Europees Hof betekent de beperkte toeganeklijkheid van HIV-mediciatie niet dat 
terugkeer van HIV-geinfecteerden naar Nigeria onmenselijk is. Lees de uitspraak hier   
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
SvV&J: landenbeleid terugkeer 
Volgens de staatssecretaris is het makkelijker geworden om vreemdelingen terug te sturen naar 
Armenië, Azerbeidzjan, Burundi, Mongolië en Pakistan, en mogelijk ook naar Algerije. 
Naar andere landen is terugkeer moeilijk, dat zijn vooral landen die recent in oorlog waren of kampen 
met binnenlandse problemen als een zwakke overheid of onvoldoende bestuurscapaciteit. Terugkeer 
naar deze landen verloopt moeizaam. Het gaat bijvoorbeeld om Afghanistan, Ghana, India, Irak, 
Somalie en Somaliland. Nederland probeert druk uit te oefenen, door het aanbieden van visa voor 
bepaalde groepen burgers, of door andere vormen van samenwerking of ontwikkelings-steun. 
Lees de brief van de staatssecretaris hier  
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Vrouwendag Festival 8 maart, Wereldhuis Amsterdam 
Op zaterdag 8 maart organiseert het Wereldhuis een Vrouwendag Festival, in samenwerking met Casa 
Migrante, het Consejo de Consulta van het Peruaanse consulaat, Casa Vida Cuenta en Positive Women 
of the World. Kom ook naar deze feestelijke dag en neem je vriendinnen mee!  
Locatie: Zolder van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A in Amsterdam (achter het Wereldhuis). 
 

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:2014:690
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:667
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-141199
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-124.html

