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In de vorige nieuwsbrief was vermeld dat de Raad van State vragen heeft gesteld aan het Europese Hof 
van Justitie over de Nederlandse inburgeringstoets buitenland. De Raad van State wil weten of die toets 
wel toegestaa is volgens de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. De vragen gaan met name over 
mensen die niet in staat zijn om voor de toets te slagen en ook over de kosten van de toets. De 
antwoorden worden over ruim één jaar verwacht. 
Rechters wachten vaak tot het Europees Hof over deze prejucidiele vragen een uitspraak heeft gedaan. 
Dat betekent dat er voorlopig waarschijnlijk geen besluiten zullen vallen in rechtszaken waarin het over 
de haalbaarheid van een inburgeringstoets gaat. 
Lees hier de volledige tekst van de verwijzingsuitspraak. 

PREJUCIDIELE VRAGEN INBURGERINGSTOETS BUITENLAND 

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78538
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1. BASISRECHTEN 

 
Gemeente Amsterdam moet zieke uitgeprocedeerde asielzoeker wel opvangen 
De gemeente Amsterdam had deze man geweigerd in de Havenstraat. Hij verblijft nu in de 
Vluchtgarage, maar hij is psychisch ziek volgens zijn psychiater. De rechtbank vindt de opvang in de 
Vluchtgarage onmenselijk, en verplicht de gemeente om de man tot de Havenstraat toe te laten. 
Bijzonder is dat de GGD weigert de man te onderzoeken omdat ze niet aan dakloosheid wil 
meewerken. Uitspraak downloaden 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures vereist humanitaire afweging 
Volgens het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures moeten bij een aanvraag asiel álle 
humanitaire aspecten mee-beoordeeld worden. In dit geval vroeg een Somalische vrouw asiel. Ze 
stelde dat ze onderweg verkracht was, en daaraan trauma’s had overgehouden. 
De rechtbank vindt dat de IND dit aspect had moeten meewegen in de beoordeling voor een 
humanitaire vergunning. (Rb Den Haag, 14/6224, 8.4.14) 
 
RvS: tweede asielaanvraag Iraakse homo moet volledig beoordeeld worden 
Als een asielzoeker voor een tweede keer asiel aanvraagt, worden bij de beoordeling alleen nieuwe 
feiten meegewogen. Homosexualiteit zou in dat geval niet mee-beoordeeld worden, want dat had 
eerder gemeld moeten worden. Maar omdat homosexualiteit in Irak levensgevaar kan opleveren, 
vindt de Raad van State in dit geval dat de aanvraag helemaal beoordeeld moet worden (Lees hier) 
 
SvV&J: onderzoek naar mogelijkheden voor opvang van slachtoffers mensenhandel uit Guinee 
De staatssecretaris reageert op het rapport van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel over de 
opvang van slachtoffers in Guinee. Hij verklaart dat hij bereid is te helpen om de opvang van 
slachtoffers in Guinee te verbeteren. (antwoord kamervraag 25.4.14) 
 
RvS: NAPTIP helpt bij reintegratie in ander deel van Nigeria, waar geen risico is op besnijdenis dochter  
De Raad van State is het eens met de stelling dat zowel NAPTIP als ngo's over opvangmogelijkheden 
voor slachtoffers van mensenhandel beschikken. De Raad van State vindt ook dat de moeder en 
dochter zich in een andere deelstaat van Nigeria kunnen vestigen, waar zij geen risico lopen op 
besnijdenis. (ABRvS, 201307508/1/V1, 23.4.14) 
 
RvS: mogelijk slachtoffer mensenhandel krijgt alleen bedenktijd als OM en politie instemmen 
Deze zaak gaat over een man die opgepakt is tijdens een controle op de werkplek. Bij het eerste 
gehoor heeft hij niets verteld waaruit zou kunnen blijken dat hij slachtoffer is van mensenhandel. In 
een nader gehoor heeft hij daar wel over verteld, maar toen was hij al in bewaring gesteld. In zo’n 
geval kunnen de politie en het OM besluiten om al dan niet bedenktijd aan te bieden. Daarvoor is 
onderzoek nodig, dit onderzoek was nog niet afgerond. Zolang het onderzoek niet is afgerond mag de 
vreemdeling in bewaring blijven, besluit de Raad van State. (Lees hier) 
 
SvV&J: nieuwe legesbedragen voor ‘buitenschuld’ en voor ‘permanente regeling kinderpardon’ 
Legesbedragen moeten worden betaald bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning. 

http://www.fischeradvocaten.nl/upload/files/5351244a676aa_rb%20amsterdam%2015%20april%202014%20hebron.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1381
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1464
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Per 1 juni worden weer legesbedragen ingevoerd voor de volgende aanvragen: 
Buitenschuld, als de DT&V hiervoor niet ambtshalve een aanvraag indient: € 304 
Permanente regeling kinderpardon: € 152 
 
Rb: geen kinderpardon voor kinderen zonder eerdere asielaanvraag 
De rechter heeft besloten dat de regeling kinderpardon terecht onderscheid maakt tussen kinderen 
mét en kinderen zonder asielverleden. Daarbij wordt verwezen naar de lange periode van onzekerheid 
en de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid. (Lees hier) 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: nog steeds zicht op uitzetting naar Sierra Leone 
De DT&V is al sinds november 2012 in onderhandeling met de autoriteiten van Sierra Leone over 
terugname van hun landgenoten. Maar ondanks de inspanningen van de Nederlandse autoriteiten is 
de overeenkomst nog steeds niet ondertekend en kunnen er nog steeds geen Sierra Leonezen 
gedwongen terugkeren. Onlangs heeft de DT&V een werkbezoek gebracht aan Sierra Leone. Op grond 
daarvan vindt de Raad van State dat er toch zicht is op uitzetting naar Sierra Leone (Lees hier) 
 
Rb: wel zicht op uitzetting naar Somalie 
De Rechtbank beslist dat er wel zicht is op uitzetting naar Somalie omdat de onderhandelingen over 
terugname nog steeds doorgaan. Rb Den Bosch, 14/5560, 28.3.14) 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
ZEMBLA: OMKOPEN EN UITZETTEN, 1 mei 20:50 - 21:30 uur Ned 2 
Vorig jaar werd bekend dat Nederland de Guineese delegaties die hierheen komen om terugkeer te 
vergemakkelijken, betaalt voor de reisdocumenten, en hun reis- en verblijfkosten royaal vergoedt. 
Bovendien gaan al langer geruchten over corruptie en malversaties rond uitzettingen naar Guinee. 
Zembla heeft onderzoek gedaan naar de handelswijze van de Nederlandse overheid. 
 
Conferentie Step Forwards, 15 mei 12.30-16.30u Utrecht 
Beyond Borders en Maatwerk bij Terugkeer presenteren hun onderzoeken naar de mogelijkheden in 
Somalië, Guinee en Irak om als (ex-)AMA een bestaan op te bouwen. Ook teruggekeerde ex-AMA’s 
zullen hun ervaringen delen, via Skype of zelfs door voor even weer terug te komen naar Nederland. 
Info en aanmelding:  Mark de Koning-Man, tel: 030-7551524 of info@beyondborders.nu 
 
Statelessness Storytelling Project zoekt verhalen van staatlozen 
Het Storytelling Project van de Universiteit Tilburg zoekt staatloze mensen die bereid zijn hun verhaal 
te delen, om zo de ervaringen van staatlozen in het dagelijks leven inzichtelijk te maken. 
Neem voor meer informatie contact op met Sangita Jaghai via s.jaghai@tilburguniversity.edu 
 

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:RBDHA:2014:4710
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1391
mailto:info@beyondborders.nu
mailto:s.jaghai@tilburguniversity.edu

