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Sinds de uitspraak in november van het Europees Comité voor Sociale Rechten over het recht op 
opvang van ongedocumenteerden, en de belofte van de staatssecretaris dat hij gemeenten zal 
compenseren als zij deze opvang bieden, wordt overal in het land geprocedeerd over het recht op 
opvang. 
Altijd moet de gemeente een individuele beoordeling geven over de behoeften van de aanvrager. Bij de 
aanvraag moet die individuele situatie dan ook zorgvuldig beschreven worden. Voorbeelden voor 
aanvragen vind je hier 
 

AANVRAAG OPVANG MIGRANTEN ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING 

http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/files/Melding%20en%20Aanvraag%20Rotterdam.pdf


NIEUWSBRIEF, JAARGANG 5 NR 1 

 

 
 

 
2 

1. BASISRECHTEN 

 
 Veilige Aangifte in diverse steden 
In Amsterdam is het al langer mogelijk voor ongedocumenteerden om veilig aangifte te doen. Sinds 
kort is dit ook beleid in Utrecht. In Eindhoven werd hierover een raadsinformatieavond georganiseerd. 
In Rotterdam en Den Haag zijn raadsvragen gesteld, om ook daar veilige aangifte te kunnen 
garanderen. In Tilburg heeft de gemeenteraad de burgemeester gevraagd om veilige aangifte mogelijk 
te maken. We horen graag ervaringen uit andere steden! 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: beoordeling van de geloofwaardigheid van asielverhalen moet zorgvuldiger 
Sinds 1 januari moet de IND zorgvuldiger beslissen over de geloofwaardigheid van asielverhalen. Ook 
als iemand zonder documenten komt, mag de IND er niet zomaar van uit gaan dat zijn asielverhaal niet 
klopt. Rechtbanken moeten nu ook beslissen of de IND het nieuwe beleid goed toepast. In een aantal 
zaken vindt de rechtbank dat de IND opnieuw een besluit moet nemen. Bijvoorbeeld: hier 
 
RvS: nog geen uitzetting voor man die stelt homo te zijn 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in december richtlijnen gegeven voor de beoordeling 
van geloofwaardigheid van homosexualiteit. Voorlopig mogen homo’s nog niet uitgezet worden, vindt 
de Raad van State. Eerst moet de geloofwaardigheid opnieuw beoordeeld worden. (ABRvS, 
201408578/2, 31.12.14) 
 
Rb: mogelijk risico alleenstaande vrouw met buitenechtelijk kind in Iraaks Koerdistan 
Deze zaak gaat over een vrouw met een jong kind dat buiten een huwelijk is verwekt. Volgens het 
Ambtsbericht, waarin de situatie in Irak beschreven is, zijn alleenstaande vrouwen een kwetsbare 
groep omdat ze risico lopen om dakloos te worden en slachtoffer te worden van eerwraak. Ondanks 
dat de Koerdische gebieden nog niet door IS worden beheerst, is het toch te gevaarlijk voor deze 
vrouw om terug te gaan naar Irak, vindt de rechtbank. (Rb Middelburg, 14/14951, 29.1.15) 
 
RvS: verblijfsvergunning bij grootouders hetzelfde beoordelen als verblijfsvergunning bij ouders 
Deze zaak gaat over kinderen die vanaf hun geboorte door hun grootouders in Nederland opgevoed 
zijn. De vader woont in Belgie en zorgt niet voor de kinderen. De Raad van State vindt dat deze situatie 
valt onder gezinsleven, en dat de kinderen recht hebben om bij hun grootouders te blijven. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: bij strafblad mag de straf opgeteld worden om de duur van het inreisverbod te bepalen 
Voor migranten met een strafblad wordt tegenwoordig een inreisverbod gegeven van 5 jaar of langer. 
De duur van het inreisverbod is afhankelijk van de hoogte van de straf. De Raad van State besluit in 
deze zaak dat meerdere straffen bij elkaar opgeteld mogen worden, zodat een langer inreisverbod 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:1386
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:383
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mag worden gegeven. Zolang het inreisverbod duurt, is een verblijfsvergunning onmogelijk, en verblijf 
met een inreisverbod is strafbaar. Lees hier 
 
RvS: vergoeding omdat detentie te lang duurde 
Deze zaak gaat over een moeder met drie kinderen die vrijgelaten moesten worden uit 
vreemdelingendetentie. De directeur van het detentiecentrum vond dat zij niet zomaar op straat gezet 
mochten worden, omdat het buiten te koud was. Het gezin zat twee dagen extra in detentie, en krijgt 
daarvoor nu schadevergoeding. Lees hier  
 
RvS: wel weer zicht op uitzetting naar Somalie 
In november en december vorig jaar zijn twee personen uitgezet naar Somalie, nadat dat lange tijd 
niet mogelijk was. Sindsdien zijn uitzettingen weer opgeschort. De Raad van State vindt desondanks 
dat er wel zicht is op uitzetting naar Somalie. Dus kunnen Somaliers ook weer in 
vreemdelingenbewaring gezet worden. Lees hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
NJCM-seminar Arbeidsmigranten uitgebuit. De rol van de uitzendbranche, 27mrt 13-17u DHaag 
Uitbuiting van migranten gebeurt niet alleen in de sex-industrie, maar ook in andere sectoren, zoals de 
schoonmaak, tuinbouw en horeca. Delen van de uitzendbranche spelen hierbij een rol. In dit seminar 
gaat het over mogelijkheden om uitbuiting via uitzendbureaus aan te pakken. 
Locatie: Het Nutshuis, den Haag. Info en aanmelding: http://www.njcm.nl/site/events/show/166 
 
Conference 'Migration as a family matter' 30-31 mrt, VU Amsterdam 
This conference revolves around the theme Migration law and family relations. 
More information about the event can be found here. 
 
Amnesty: filmpjes over het gebruik van isoleercellen in Vreemdelingendetentie 
http://www.amnesty.nl/charles 

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:2015:257
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:312
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:312
http://www.us7.list-manage.com/track/click?u=9accdac01a3065036c125c60b&id=cd9e3062fa&e=2156fff62d

