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MEDISCH CONTACT: EFFECTEN VREEMDELINGENDETENTIE 

 
Drie behandelaars van psychotraumacentrum ARQ vroegen negen patiënten die bij hen onder 
behandeling waren voor een posttraumatische stressstoornis en vreemdelingendetentie hadden 
meegemaakt, naar hun ervaringen.  
 
Meerdere deelnemers vertelden dat ze vroeg in de ochtend van hun bed gelicht werden en geboeid 
werden meegenomen, zonder te weten waarheen of waarom. De procedures bij aankomst in detentie 
waren ‘verwarrend’, omdat de vreemdelingen niet wisten wat ze mochten meenemen of zouden 
terugkrijgen. Het gevoel dat ze onschuldig werden vastgehouden, veroorzaakte angst, verontwaardiging, 
boosheid en schaamte. Ook ervaringen met handboeien en visitatie werden genoemd. Een 18-jarige 
jongen was bang geweest voor de andere gedetineerden. De emoties die het vaakst werden genoemd 
waren angst, uitzichtloosheid, schaamte, boosheid en suïcidaliteit. Zes van de negen deelnemers waren 
bovendien in isolatie geplaatst, wat een verslechtering van hun psychische gezondheid had betekend en 
meerderen van hen deden een suïcidepoging tijdens de detentie. 
 
De auteurs pleiten voor duidelijkheid over de reden en duur van de detentie, en een regime dat minder 
gevangenisachtig aandoet. En isolatie in vreemdelingendetentie moet stoppen. Zie hier. 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/vreemdelingendetentie-ook-in-nederland-schadelijke-ervaring.htm
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BASISRECHTEN 

 
Rb: COA hoeft niet te betalen voor opvang bij Moviera van mensenhandelslachtoffer 
Deze zaak gaat over de vraag of COA moet betalen voor de opvang van een slachtoffer mensenhandel. 
De Beninese jongen zat in de beschermde opvang van Nidos tot hij 18 werd. Daarna werd hij enkele 
maanden opgevangen door Moviera, tot hij zijn status als slachtoffer mensenhandel kreeg. 
De rechter oordeelt dat COA niet de opdracht heeft om slachtoffers mensenhandel op te vangen, en 
wijst de zaak dus af. Zie hier. 
 
Rb: zorgtoeslag bij Chavez-zaak pas vanaf datum verzekering, niet datum verblijfsvergunning 
Deze zaak gaat over toeslagen in een gezin van Marokkaanse moeder, NLse kinderen en NLse vader. De 
Marokkaanse moeder kwam met de kinderen in maart 2019 naar Nederland, en kreeg per juni 2019 haar 
verblijfsvergunning. Zij kon zich ook toen pas verzekeren. 
De Belastingdienst had oorspronkelijk geoordeeld dat de vrouw tot juli 2019 geen recht had op 
zorgtoeslag. In herziening is dit teruggebracht tot 50% zorgtoeslag, omdat de NLse man wel had 
geprobeerd haar te verzekeren maar dit niet was gelukt. De rechter is het hiermee eens. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
HvJ EU AG: Chavez-status geeft geen recht op permanent verblijf 
Volgens het NLse recht is een Chavez-status tijdelijk en biedt deze dus geen uitzicht op een EU-langdurig 
verblijf vergunning. Rechters hebben aan het EU-Hof gevraagd of deze uitleg van de Chavez-status klopt. 
De Advocaat-Generaal heeft het EU-Hof geadviseerd om het NLse standpunt te bevestigen, namelijk dat 
een Chavez-status in de aard tijdelijk is en dus geen uitzicht geeft op permanent verblijf. Zie hier. 
Let op: dit advies is nog niet de definitieve beslissing, die volgt nog. 
 
SvJ&V: nieuw nareisbeleid 
Vaak loopt een verzoek om nareis naar gezinsleden met een asielstatus in Nederland vast op de vereiste 
documenten. Nederland accepteerde bijna nooit niet-officiële documenten als bewijs. Dat beleid wordt 
aangepast, vanwege een uitspraak van de Raad van State. Als vast staat dat het echt om gezinsleden 
gaat, zal nareis in het vervolg ook mogelijk zijn als de gezinsleden geen officiële identiteitsdocumenten 
hebben. Ook zal vaker 'het voordeel van de twijfel' gegund worden. Zie hier. 
 
SvJ&V: herbeoordeling kinderpardon 
Kinderen die zijn geboren na afloop van de asielprocedure van hun ouders, en waarvoor de ouders nooit 
een melding hebben gedaan dat ze moeten meelopen in het proces, én die voldoen aan de andere 
voorwaarden van het kinderpardon, krijgen toch een status. Dat zegt de staatssecretaris in antwoord op 
vragen van Jasper van Dijk. Het gaat om ongeveer 30 zaken. (kamerstuk 19637 nr. 2833, 14.3.22) 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: boetes bij misbruik au-pairs 
In antwoord op vragen van de Tweede Kamer over het nieuw voorgestelde au-pair beleid – waarin alleen 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:15599
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:5981
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-624/20
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/22/tk-wijzigingen-in-het-nareisbeleid/tk-wijzigingen-in-het-nareisbeleid.pdf


Nieuwsbrief LOS 12-7, 28 maart 2022 
 

3 
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156 

info@stichtinglos.nl  • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448 

alleenstaanden onder de 25 toegelaten zullen worden – zegt de staatssecretaris ook dat misbruik van de 
au-pair regeling nu al mogelijk is. De Arbeidsinspectie kan alleen een huis binnentreden met een 
'machtiging tot binnentreden', daarvoor is een melding nodig. Bovendien zijn klachten moeilijk te 
controleren, omdat er minder geadministreerd wordt. Bovendien heeft een boete geen gevolgen voor 
toekomstige au-pairs, omdat de Arbeidsinspectie de informatie niet mag delen met IND of het au-pair 
bureau. Zie hier. 
 
Rb: geen zicht op uitzetting naar Gambia 
Het is de vraag of de Gambiaanse ambassade meewerkt aan uitzettingen naar Gambia. Er worden wel 
afspraken voor presentaties gemaakt, maar er is lange tijd niemand uitgezet. De rechter vindt in deze 
zaak dat er te weinig duidelijk is over de mogelijkheid tot uitzetting. Zie hier. 
 
Rb: twijfels over mogelijkheid uitzetting naar Algerije 
De Raad van State had in september 2021 besloten dat er geen mogelijkheid is voor uitzetting naar 
Algerije omdat de ambassade niet meewerkt. Sinds januari 2022 was er een nieuwe consul en werden 
presentaties weer opgestart. Maar tot nu toe is er nog geen uitzetting geweest. Rechters vonden in 
januari dat er nog geen zicht op uitzetting was, in februari kantelde dat maar de recentste uitspraak van 
de rechtbank Middelburg stelt weer dat er geen zicht op uitzetting is. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Informatie Basisrechten Ongedocumenteerden, 4apr18-21u Den Haag 
Tijdens de avond komen verschillende sprekers aan het woord van maatschappelijke organisaties en ook 
uit kerken die tips, inspiratie en adviezen zullen delen over hoe men deze doelgroep tot steun kan zijn.  
De avond begint om 18:00 uur met de inloop en een maaltijd. Het programma start om 18:30 uur. 
Deelname is gratis. Zie hier. 
 
Workshop Rechten van EU-migranten, 12 april 10-12u Utrecht 
Hoewel in beleidstermen nog vaak over "niet-rechthebbenden" wordt gesproken, hebben EU-migranten 
wel degelijk rechten. In de praktijk blijkt echter dat het lastig en soms zelfs onmogelijk is om aanspraak 
te maken op die rechten of dat hulpverleners niet altijd weten wat wel en niet kan. 
Om beter inzicht te krijgen in wat er allemaal mogelijk is, organiseert Stichting LOS een bijeenkomst in 
Utrecht. Dion Kramer van de VU zal ons meenemen langs wet- en regelgeving, en uitleggen wat er 
allemaal wél mogelijk is. 
Aan deelnemers wordt daarom gevraagd vooraf een (geanonimiseerde) casus aan te leveren.  
Aanmelden via rian.ederveen@stichtinglos.nl. Vergeet niet je casus op tijd door te geven. 
 
Radboud Welcomes Newcomers. 
In dit project krijgen alle nieuwkomers de kans om gratis en laagdrempelig een vak te volgen aan de 
Radboud Universiteit. Dit geldt ook voor ongedocumenteerden.  
Het project verwelkomt studenten van alle nationaliteiten. De enige vereisten zijn dat de student een 
academische achtergrond heeft óf vwo heeft afgerond in land van herkomst, genoeg Engels of 
Nederlands verstaat om de lessen te volgen, en tijd heeft om de lessen bij te wonen.  
Meer informatie over het initiatief en aanmelden kan via deze site. 

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. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2830.html
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2498
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2368
https://www.maraprojecten.nl/agenda/maatschappelijke-kerk-over-ongedocumenteerden/
mailto:rian.ederveen@stichtinglos.nl
https://www.ru.nl/english/news-agenda/news/situation-ukraine/radboud-welcomes-newcomers/

