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Twee klachten tegen Nederland bij het Europees Comité Sociale Rechten (ECSR) zijn vorige week
ontvankelijk verklaard.
De klacht van de Conference of European Churches (CEC) tegen Nederland (klacht 90/2013) gaat over
de vraag of Nederland het Europees Handvest schendt door (op grond van het koppelingsbeginsel)
geen voedsel, kleding en opvang te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Een van de in de klacht
genoemde voorbeelden is de groep van de Vluchtkerk (nu de Vluchtflat).
De klacht zal nu inhoudelijk behandeld worden, na de zomer verwachten we meer te weten.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC90CaseDoc1_en.pdf
Het ECSR heeft ook de klacht van de European Federation of National Organisations working with the
Homeless (FEANTSA) v The Netherlands (86/2012) ontvankelijk verklaard. Deze klacht gaat over de
manier waarop Nederland omgaat met de opvang van daklozen.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC86CaseDoc1_en.pdf

KLACHT PKN OVER RECHT OP ONDERDAK EN VOEDSEL ONTVANKELIJK
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1. BASISRECHTEN

Pilot bijstand EU-burgers in Rotterdam
De Centrale Raad van Beroep besloot onlangs dat EU-burgers recht op bijstand hebben, en dat de IND
pas daarna mag beslissen over het verblijfsrecht.
De regering wil nu per 1 januari 2015 de volgorde omdraaien: de gemeente moet dan eerst de IND
informeren bij bijstandsaanvragen van EU-burgers. In Rotterdam zal vanaf oktober een pilot draaien
waarin dit al zo toegepast wordt.

RvS: geen zorgtoeslag bij inwonende moeder zonder verblijfsrecht
Volgens de toeslagenwet bestaat er geen recht op toeslagen als er een ongedocumenteerde op het
adres woont. Dat geldt zelfs als dit de moeder van het gezin is, besluit de Raad van State
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:CA0142

Zweden: gezondheidszorg voor ongedocumenteerden per 1 juli
De Zweedse Regering heeft het gezondheidssysteem gewijzigd. Per 1 juli hebben ongedocumenteerde
kinderen toegang tot alle vormen van gezondheidszorg, en hebben ongedocumenteerde volwassenen
toegang tot 'gezondheidszorg die niet kan worden uitgesteld', waaronder ook tandheelkundige zorg,
kraamzorg, advies over contraceptie en seksuele en reproductieve zorg.
Bovendien wordt het voor provincieraden mogelijk om ongedocumenteerde migranten in hun
provincie hetzelfde niveau van gezondheidszorg te bieden als andere bewoners. Lees hier de reforms.

2. TOELATINGSBELEID

RvS: Na inreisverbod wordt asielverzoek niet meer behandeld
Een vreemdeling met een inreisverbod kan geen rechtmatig verblijf hebben. Daarom is een aanvraag
voor een verblijfsvergunning, en ook een asielverzoek, zinloos. De Raad van State vindt dat het verzoek
niet behandeld hoeft te worden http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:298

Hof van Justitie EU: homosexualiteit kan vervolgingsgrond zijn
Nederland heeft aan het Hof van Justitie gevraagd om hulp bij het besluiten over asielverzoeken van
homosexuelen. Het Hof antwoordt dat homosexualiteit wel een vervolgingsgrond kan zijn, dat homo’s
zich niet terughoudend hoeven te gedragen, en dat de daadwerkelijke vervolging telt, niet de wet.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:217:0007:0008:EN:PDF

Besluit- en vertrekmoratorium Tutsi’s uit Oost-Congo
De staatssecretaris heeft besloten dat Tutsi’s uit Oost –Congo teveel risico lopen bij terugkeer. Het
komende jaar zal hij geen besluiten op hun asielverzoeken nemen. Zij hebben recht op opvang.
Staatscourant 19603, 9.7.13

Rb: afwijken kinderpardonregeling mogelijk
De rechtbank leest in de kinderpardonregeling dat afwijkingen mogelijk zijn. in dit geval wordt geen
pardon gegeven omdat de moeder een strafblad heeft. De rechtbank vindt dat de IND beter moet
motiveren waarom de kinderen daarvan de dupe mogen worden. (Rb Amsterdam, 13/13246,13/13243
en 13/13241, 11.7.13)
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Aanvragers voor het kinderpardon die afgewezen gaan worden, krijgen vaak een voornemen voor een
inreisverbod toegestuurd met een reactietermijn. Na bestudering van het dossier kan de IND dan
direkt de aanvraag afwijzen en een terugkeerbevel en inreisverbod afgeven. Minderjarige kinderen
krijgen zelf geen inreisverbod, andere gezinsleden mogelijk wel. (kamerstuk 19637: 1698, 1.7.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

RvS: alleenstaande minderjarigen kunnen wel langer dan 14 dagen in detentie
Ondanks het beleid om te voorkomen dat minderjarigen in detentie komen, vindt de Raad van State
dat in bijzondere gevallen dit toch mogelijk is. Het betrof iemand die al eerder in detentie zat en niet
meewerkt aan terugkeer. ABRvS 201303374/1, 27.6.13

Staatssecretaris: Ghana werkt nog niet mee aan terugkeer, ondanks korten ontwikkelingshulp
Staatssecretaris Teeven is ontevreden dat Ghana niet wil meewerken aan terugkeer van haar
landgenoten. Kamerstuk 30573 nr. 119, 3.7.13
Ook Irak wil niet mee werken aan terugkeer, omdat er onvoldoende opvang voor terugkeerders is.

Rechtbank: geen uitzetting naar Somalie op korte termijn mogelijk
De rechtbank besluit dat een Somalier niet in vreemdelingendetentie mag, omdat uitzetting niet op
korte termijn mogelijk is. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2013:5160

4. WAT IS ER TE DOEN?

FEANTSA: onderdak en medische zorg voor EU-burgers
De Europese Federatie van Landelijke Organisaties voor Daklozen (FEANTSA) heeft een rapport
gepubliceerd: 'Homeless in Europe', waarin voor de EU-lidstaten beschreven staat hoe zij EU-
arbeidsmigranten die dakloos worden, behandelen. FEANTSA is van mening dat het weigeren van
daklozenopvang geen adequate reactie is, en stelt een lange-termijn aanpak voor, waarin ook ruimte is
voor toegang tot sociale voorzieningen.
FEANSTA- The European Federation of National Organizations Working with Homeless

Jaarrapportage Mensenrechten in Nederland 2012:
Het College ziet de volgende ontwikkelingen die meer aandacht nodig hebben:
• Om het geweld tegen vrouwen aan te pakken is een gendersensitief beleid nodig. Dit betekent

beleid waarbij rekening wordt gehouden met de oorzaken van geweld tegen vrouwen.
• Vreemdelingendetentie leidt tot schending van mensenrechten van ongedocumenteerden.
• Gebruik van vingerafdrukken van vreemdelingen als opsporingsmiddel is een inbreuk op recht van

privéleven en stigmatiseert.
• De aanpak van mensenhandel en uitbuiting moet meer prioriteit krijgen waarbij nog meer

aandacht voor preventie nodig is.
Lees de volledige Rapportage Mensenrechten in Nederland 2012

Lees de nieuwe website van Beyond Borders: http://beyondborders.nu

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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