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RVS: RECHT OP OPVANG VANAF KENNISGEVING ASIELVERZOEK
Bij herhaalde asielaanvragen moet een asielzoeker eerst een kennisgeving insturen. Het duurt maanden
voordat de asielzoeker wordt uitgenodigd om de aanvraag toe te lichten.
Op grond van de Europese Procedurerichtlijn is een asielverzoek ingediend als een officieel formulier is
ingestuurd. De Raad van State leidt daaruit af dat een asielzoeker al vanaf het indienen van de
kennisgeving als asielzoeker beschouwd moet worden. Er bestaat dan dus ook al recht op opvang.
Zie hier
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1. BASISRECHTEN
Rb: recht op opvang in medische procedures
Als een migrant vraagt om uitstel van vertrek vanwege medische redenen (artikel 64), geeft de IND
tegenwoordig vaak een ‘voorlopige art-64 status’. Bij een art-64 status hoort recht op COA-opvang. Dat
wil COA niet bieden in deze zaak, omdat het een ‘voorlopige art-64 status’ betreft. De rechter besluit dat
dit onderscheid niet gemaakt mag worden, en dus wel recht op COA-opvang bestaat. Zie hier
In een andere zaak wilde COA opvang weigeren aan een moeder met ziek kind, die eerder een art-64
status hadden en aansluitend een aanvraag hadden ingediend op grond van medische noodsituatie. De
aanvraag werd afgewezen en de moeder ging in bezwaar. Volgens het COA zou er geen recht op opvang
meer bestaan. De rechtbank leidt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie af dat altijd
basisvoorzieningen geboden moeten worden bij zieke ongedocumenteerden. Daarom bestaat wel recht
op COA-opvang. (Rb Haarlem, 18/1398, 29.6.18)

2. TOELATINGSBELEID
SvJ&V: aanpassingen asielbeleid bekeerlingen en sexuele orientatie
De Staatssecretaris zal het asielbeleid tav bekeerlingen en LHBT-asielzoekers aanpassen.
Voor het beoordelen van bekering wordt de intern informatiebericht vervangen door een officiele
Werkinstructie. Daarin zal meer ruimte gemaakt worden voor het individuele verhaal.
Voor het beoordelen van sexuele orientatie zal niet meer gevraagd worden naar de bewustwording van
de sexuele orientatie en het proces van zelfacceptatie. Er zal meer aandacht zijn voor het authentieke
verhaal.
Verklaringen van derden zullen vooral meegenomen worden als daar nieuwe informatie in staat.
(kamerstuk 19637: 2414, 4.7.18)
SvJ&V: Aanpassingen asielbeleid alleenstaande vrouwen Irak, Somalie en Afghanistan
Alleenstaande vrouw uit deze landen krijgen in principe asiel, als niet uit het individuele verhaal blijkt dat
de vrouw opgevangen wordt bij terugkeer. Zie hier.
SvJ&V: vergunningen bij Nederlands kind
In mei 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de verzorgende ouder van een Europees kind
recht op verblijf heeft. Sindsdien zijn in Nederland ongeveer 2.000 vergunningen verleend voor verblijf
bij Nederlands kind. De meest voorkomende nationaliteiten zijn Marokkaans, Surinaams, Turks,
Nigeriaans en Ghanees. (antwoord kamervraag 2684, 6.7.18)
Rb: problemen bij ontbinding Filippijns huwelijk is geen zaak van Nederland
Deze vrouw vraagt op grond van 8EVRM (recht op gezinsleven) verblijf bij haar Nederlandse man en drie
kinderen tussen 5-10 jaar. Zij stelt dat zij geen mvv in het herkomstland kan aanvragen, omdat haar man
op een boorplatform werkt en dus weken van huis is en dan niet voor zijn kinderen kan zorgen.
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Bovendien is de man nog getrouwd met een andere Filipina, en de Filippijnen weigeren dit huwelijk te
ontbinden.
Volgens de rechtbank is het gezin zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang voor de kinderen,
en is de ontbinding van het Filippijnse huwelijk niet een zorg voor Nederland. Zie hier.

3. CONTROLE EN DETENTIE
Europees Parlement en Franse Constitutionele Raad over strafbaarheid hulp aan ongedocumenteerden
Op 5 juli nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin gepleit wordt voor bindende richtlijnen
om humanitaire hulp aan ongedocumenteerden niet strafbaar te stellen. Zie hier
Op 6 juli oordeelde de Franse Constitutionele Raad dat humanitaire hulp aan ongedocumenteerden niet
strafbaar is, tenzij het gaat om hulp bij illegale grensoverschrijding. Het Hof vindt dat een afweging
gemaakt moet worden tussen de plicht tot broederschap en de rechtsorde. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
IOM: weer terugkeerondersteuning eerder uitgesloten groepen
Op 8 juni heeft de Staatsecretaris van Justitie en Veiligheid besloten dat eerder uitgesloten categorieën
migranten weer gebruik kunnen maken van ondersteuning onder het REAN programma bij vrijwillige
terugkeer met IOM. Dat geldt bijvoorbeeld (onder voorwaarden) voor migranten uit de Westelijke
Balkan, de ring rondom Europa, en andere visumvrije landen.
Info: www.iom-nederland.nl.
Factsheet: opvang bij particulieren
VluchtelingenWerk Oost-Nederland heeft een factsheet ontwikkeld voor particulieren die overwegen
opvang te bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning. Lees de factsheet hier
Petitie voor een humaan Europees Asielbeleid
As Christians and as citizens, we call on the governments of the EU not to further jeopardize the
protection of refugees. We expect our churches in Europe to defend human dignity independent without
political fence-sitting.
https://www.change.org/p/refugee-policy-in-europe-when-justice-dies-people-follow

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.
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