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In januari 2013 diende de Protestantse Kerk een klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten
over het recht op voedsel, kleding en onderdak voor migranten zonder verblijfsvergunning. Op 25
oktober besloot Comité tot een Immediate Measure waarbij Nederland wordt opgedragen om te
regelen dat ook migranten zonder verblijfsrecht toegang hebben tot voedsel, kleding en onderdak. Met
dit besluit wil het Europees Comité voorkomen dat migranten onherstelbare schade lijden, in
afwachting van een definitief besluit.
Staatssecretaris Teeven schrijft in zijn reactie dat hij al opvang biedt in de VBL aan migranten die willen
terugkeren, en dat er medische zorg beschikbaar is. Hij vindt niet dat hij méér moet doen vanwege de
Immediate Measure.
Gemeenten, waaronder de G4, vinden wel dat de staat nu verplicht is om te zorgen voor voorzieningen.
Lokale organisaties kunnen nu hun gemeenten vragen wat zij doen om de Immediate Measure uit te
voeren.
In geval migranten zonder verblijfsrecht hun voorzieningen kwijt dreigen te raken, kan verwezen
worden naar de Immediate Measure. Stichting LOS adviseert om hiervoor contact op te nemen met de
advocaat van de klacht, Pim Fischer.

RECHT OP VOEDSEL, KLEDING EN ONDERDAK
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1. BASISRECHTEN

Rb: Eerst informatie bij IND vragen bij bijstandsverzoek alleenstaande moeder van NLs kind
De rechtbank Amsterdam (12/4099, 19.9.13) besluit dat een alleenstaande ongedocumenteerde
moeder van een Nederlands kind van rechtswege een verblijfsvergunning kan hebben en dus ook recht
op bijstand. De Sociale Dienst moet dus eerst aan de IND vragen de vergunning vast te stellen, voordat
ze kan beslissen.

2. TOELATINGSBELEID

Hof van Justitie EU: asiel voor homo's
Het Hof van Justitie heeft besloten dat bij asielverzoeken van homosexuelen gekeken moet worden
naar de wetgeving en de praktijk van het herkomstland. Als de wet homosexuele handelingen
verbiedt, worden homo's beschouwd als groep die kan lijden onder vervolging. Maar of er echt sprake
is van vervolging, hangt af van de praktijk. (uitspraak)
Op deze uitspraak is lang gewacht. Asielaanvragen van homo's werden niet beoordeeld en de
asielzoekers mochten in de opvang blijven. Nu de uitspraak bekend is, zullen deze zaken weer
opgepakt worden.

Rb: drie Afghaanse tienermeisjes die 4 jaar in NL zijn met zieke vader, gelden als verwesterd
De rechtbank Roermond (oa 11/41298, 18.3.13) besluit dat 'verwesterlijking' niet alleen afhankelijk is
van de duur van het verblijf, maar ook van het gedrag. Normaal wordt verondersteld dat meisjes na 8
jaar verwesterd zijn, maar in dit geval gaan de meisjes al vier jaar in NL naar school. De vader lijdt aan
PTSS en kan zijn tienerdochters niet beschermen. De IND heeft een vergunning gegeven.

Rb: vrouwen uit Ivoorkust kunnen zich onttrekken aan besnijdenis
In deze uitspraak besluit de rechtbank dat het risico op besnijdenis in Ivoorkust niet overal geldt.
Vrouwen kunnen bijvoorbeeld in de stad gaan wonen, en lopen daar geen risico. Daarom hoeft deze
vrouw met haar dochter geen asiel in Nederland te krijgen (Rb Zwolle, 13/16157, 7. 10.13)

Hof van Justitie EU: geen mvv-plicht voor Turkse arbeidsmigranten, ivm standstill clausule
Het Turkse Associatieverdrag met de EU verbiedt de EU om het verblijfsrecht van Turkse migranten
strenger te maken. Het Hof heeft nu geoordeeld dat dit niet alleen gaat over het recht op verblijf, maar
ook over het recht op binnenkomst en dus ook de MVV-plicht. Weliswaar bestond de MVV-plicht ook
al voor de datum van het Associatieverdrag, maar het werd niet toegepast. Daarom mag het ook nu
niet toegepast gaan worden. (uitspraak)
De uitspraak gaat over een arbeidsmigrant, maar is van belang voor alle Turkse migranten die een
reguliere verblijfsvergunning vragen.

Advies Hof van Justitie EU: afhankelijke kinderen boven de 21 ook toelaten
Dit is het advies van de Advocaat Generaal van het Hof van Justitie in een Zweedse zaak. De Europese
Gezinsherenigingsrichtlijn verplicht EU-landen om kinderen tot 21 jaar toe te staan bij hun ouders te
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wonen, als die ouders zelf migrant zijn. De Advocaat Generaal geeft het Hof het advies om kinderen
boven de 21 die afhankelijk blijken te zijn van hun ouders, ook toe te laten (uitspraak).
De Gezinsherenigingsrichtlijn gaat alleen over ouders met een verblijfsvergunning, niet NLse ouders.

Opnieuw: rb vraagt waarom het kinderpardon alleen voor asielkinderen is
De rechtbank Haarlem (13/19199, 18.10.13) vindt het discriminerend dat het kinderpardon niet geldt
voor kinderen zonder asielverleden. De rechtbank vraagt de IND om dit beter uit te leggen.

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Dienst Terugkeer en Vertrek: geen laissez-passers voor Ethiopie
De DT&V schrijft dat sinds 26 november 2012 79 laissez-passers zijn aangevraagd voor Ethiopie, en er
geen enkele is toegekend. Wel zijn er 49 afgewezen. (WOB-verzoek 11.10.13)

4. WAT IS ER TE DOEN?

UN Report by the UN Secretary General on violence against female migrant workers
The report ‘Violence Against Women Migrant Workers’ focuses on the issue of violence against
women migrant workers, specifically with regards to their access to justice. It highlights the impact of
legislation, policies and programmes implemented by member states on women migrant workers, and
it concludes with recommendations for future action.
The full report is available here.

Advies PvdA over strafbaarstelling illegaal verblijf
Een werkgroep van de PvdA onder leiding van Hans Spekmann schreef een advies voor de PvdA
Tweede Kamerfractie over het wetsvoorstel Strafbaarstelling Illegaal verblijf. De werkgroep is binnen
de kaders van het regeerakkoord gebleven, maar adviseert wel extra aandacht voor kwetsbare
groepen, geen strafbaarstelling van hulpverleners, en maatregelen om slachtoffers van mensenhandel
extra te beschermen. Lees het advies hier: Advies werkgroep illegaliteit en mensenhandel (pdf) >

Publicatie Paspoort van Wageningen, 20nov vanaf 19.30u, bibliotheek Wageningen
Het Paspoort van Wageningen beschrijft de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning en de
manier waarop zij deze rechten in Wageningen kunnen verwezenlijken. Meer informatie bij Jan Harm
Roseboom, bestuur Vluchteling Onder Dak (06-51777001).

The IS Academy: Migration and Development, ‘A World in Motion’ , 25-26nov den Haag
The Migration and Development project has focused on the relationship between migration and
development. Research was conducted in the Netherlands as a migrant-destination country, and
Afghanistan, Burundi, Ethiopia, and Morocco as migrant-sending countries.
The Civil Society Days that will take place on November 25 and 26 are organized to disseminate our
research results to representatives from NGOs, international organizations, academia, and others who
are interested. Please register before November 1st via the online registraton form.

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.


