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Afgelopen week bezocht de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Nils Muiznieks, 
Nederland. Hij had gesprekken met NGO’s, ministers, adviesorganisaties en hij bezocht ook de 
Grensgevangenis Schiphol en het Vluchthuis in Den Haag. 
Het officiele rapport volgt over twee maanden. Maar in zijn eerste bevindingen toonde hij zich alvast 
kritisch over elementen van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, bijvoorbeeld: 

- het opstraatzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers 
- vreemdelingendetentie van kinderen 
- de uitvoering van het kinderpardon 

Lees meer hier en hier (engels)  

MENSENRECHTENCOMMISSARIS RAAD VAN EUROPA BEZOCHT NL 

http://www.nu.nl/binnenland/3783429/opsluiten-asielzoekers-nederland-zorgelijk.html
http://www.coe.int/web/commissioner/-/the-netherlands-should-improve-protection-of-the-rights-of-asylum-seekers-migrants-and-children
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1. BASISRECHTEN 

 
Gemeente den Haag en gemeente Utrecht bieden opvang aan ongedocumenteerden 
Gemeente den Haag heeft de bewoners van het Vluchthuis (Sacramentskerk) voor 6 maanden opvang 
aangeboden, onder voorwaarde dat ze meewerken aan terugkeer. De bewoners van de kerk 
overwegen het aanbod. 
In Utrecht heeft de gemeenteraad besloten de nachtopvang voor ongedocumenteerden, Toevlucht, 
financieel te steunen zodat de opvang na 1 juni gecontinueerd kan worden. 
 
Rb: doorbetaling loon van ongedocumenteerde arbeider na controle 
Deze ongedocumenteerde werknemer mocht niet meer op zijn werk komen nadat in december 2011 
was ontdekt dat hij geen verblijfsvergunning had en niet mocht werken. Volgens de werknemer is zijn 
contract nooit ontbonden en heeft hij recht op doorbetaling van zijn loon. De rechtbank geeft hem 
gelijk, maar vindt ook dat hij te lang heeft gewacht met de aanvraag. De rechter besluit dat hij recht 
heeft op 6 maanden achterstallig loon. (Rb Rotterdam, 1416058 \CV EXPL 13-4106, 15.11.13) 
 
Nieuws: schijnhuwelijkentest aangepast 
Als iemand zonder vast verblijfsrecht wil trouwen, moet de vreemdelingenpolitie daarvoor 
goedkeuring geven. Daarvoor dient het M46-formulier. Dit formulier is voorlopig aangepast omdat de 
Vreemdelingencirculaire is gewijzigd. In de toekomst vervalt het formulier helemaal. De gemeente kan 
digitaal de verblijfsstatus controleren en hoeft dan alleen de politie in te schakelen als zij inschat dat er 
een risico op schijnhuwelijk is. (NVVB, 21.5.14) 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: garantsteller visum niet financieel verantwoordelijk bij later asielverzoek 
De kosten voor levensonderhoud van asielzoekers komen voor rekening van de overheid, tenzij de 
asielzoeker zelf middelen heeft. De middelen van de garantsteller van het visum gelden niet als eigen 
middelen. (Rb Utrecht, 13/18095, 24.4.14) 
 
Rb: risico Oegandees die actief was in homobeweging 
De rechtbank besluit dat het verhaal van deze Oegandese homo niet geloofwaardig is. Maar hij was 
wel actief in de homobeweging in Nederland, en is daarmee in de publiciteit gekomen. Dat alleen al 
maakt dat het gevaarlijk is om hem terug te sturen naar Oeganda. (Rb Den Haag, 13/20132, 7.5.14) 
 
Rb: risico Somalier om bij terugkeer als spion voor het westen te worden beschouwd 
De voorzieningenrechter gaat uit van het ambtsbericht van december 2013, waarin staat dat alle uit 
het westen terugkerende Somaliers door de Al Shabaab als spion zullen worden beschouwd. Somaliers 
die naar een gebied moeten terugkeren waar Al Shabaab de macht heeft, lopen dus risico. De rechter 
besluit daarom dat deze Somalier die al sinds 2009 in NL is, voorlopig niet uitgezet mag worden. (Rb 
Den Haag, 14/9185, 14.5.14) 
 
Rb: stop verblijfsvergunning Roemeense na 2,5 jaar bijstand 
Deze Roemeense had een verblijfsrecht als zelfstandige, maar was met werk gestopt toen ze een kind 
kreeg en had toen bijstand gevraagd. De IND trekt haar verblijfsvergunning in vanwege onredelijk  
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beroep op sociale zekerheid. De rechtbank geeft de IND gelijk. Lees de uitspraak hier 
 
RvS: nierdialyse beschikbaar in Nigeria 
Deze nierpatiente had gesteld dat er maar weinig dialyse-centra in Nigeria zijn, en dat de continuiteit 
van de dialyse in gevaar komt. Zij moet drie keer per week dialyseren De Raad van State vindt het 
voldoende dat er dialysecentra zijn, de beschikbaarheid valt niet onder de verantwoordelijkheid van 
Nederland. Lees de uitspraak hier 
 
RvS: recht op privéleven voor Surinaamse die vanaf haar 8ste al 12 jaar in NL is 
De Raad van State vindt dat het privéleven van een Surinaamse vrouw die het grootste deel van haar 
jeugd in Nederland is opgegroeid, sterk moet meewegen in de afweging of zij recht heeft op een 
verblijfsvergunning. Lees de uitspraak hier 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: inreisverbod 5 jaar na meerdere terugkeerbesluiten 
Deze asielzoeker heeft al vaker aanvragen voor een verblijfsvergunning ingediend die zijn afgewezen. 
E#r zijn meerdere terugkeerbesluiten uitgereikt. De IND heeft hem nu een inreisverbod voor vijf jaar 
opgelegd. Hij moet terugkeren, mag 5 jaar de EU niet inreizen en verder verblijf in Nederland is nu 
strafbaar. De rechter geeft de IND gelijk. Lees de uitspraak hier 
 
SvV&J: einde grensdetentie voor kinderen 
De staatssecretaris heeft toegezegd gezinnen met kinderen die asiel vragen op Schiphol, niet meer in 
een detentiecentrum te zetten. In de toekomst zullen ze naar een soort asielzoekerscentrum worden 
gebracht, waar ze niet uit mogen maar binnen de muur wel vrij zijn. (nu.nl, 23.5.14) 
 
Rb: wel zicht op uitzetting naar Somalie 
De rechter gelooft de IND die zegt dat de onderhandelingen  met de regering van Somalie over 
gedwongen terugkeer nog steeds doorgaan en dat een oplossing in zicht is. Somaliers mogen dus in 
vreemdelingendetentie gezet worden. (Rb Groningen, 14/9926, 14.5.14) 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Wereldhuis Zomerfeest, 13 juni 16.30-21.00u Amsterdam 
Kom ook naar ons jaarlijks zomerfeest voor alle bezoekers, vrijwilligers en vrienden van het 
wereldhuis! Geniet van muziek, dans en lekkere hapjes. De groep Faces of the World organiseert dit 
jaar het podiumprogramma. Als ongedocumenteerden gaan zij zelf in debat met politici, hulpverleners 
en activisten. Kom langs en laat je verrassen door de talenten van de bezoekers: Locatie: Hoftuin 
Wereldhuis, Nieuwe Herengracht 20; www.wereldhuis.org 
 
Gender related asylum claims in Europe 
A comparative analysis of law, policies and practice focusing on women in nine EU Member States : 
France, Belgium, Hungary, Italy, Malta, Romania, Spain, Sweden and the United Kingdom 
The report identifies a number of recommendations for a range of institutions in order to achieve a 
gender-sensitive asylum system across Europe. Download hier 

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:2014:6274
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1835
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1775
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:5876
http://www.wereldhuis.org/
http://bookshop.europa.eu/en/gender-related-asylum-claims-in-europe-pbBA0113610/?CatalogCategoryID=cOwKABstC3oAAAEjeJEY4e5L

