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Vorige maand besloot het Europees Comité voor Sociale Rechten tot een ‘Immediate Measure’,
waarmee Nederland verplicht wordt het recht op voedsel, kleding en onderdak te regelen. De
staatssecretaris reageerde afhoudend: een Immediate Measure is niet bindend, zei hij. Inmiddels heeft
hij de Raad van State opdracht gegeven te onderzoeken wat de betekenis is van de toegekende
Immediate Measure. Het antwoord wordt in december verwacht.

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen week (begrotingsbehandeling, 21.11.13) maakte de PvdA
duidelijk dat deze partij vindt dat Nederland zich moet houden aan de definitieve uitspraak van het
Comité van Sociale Rechten. Het CDA wil opvang voor kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers, maar
sloot daarbij uitdrukkelijk de bewoners van de vluchtkantoor/ vluchthuis uit.

REACTIES OP IMMEDIATE MEASURE RECHT OP ONDERDAK, VOEDSEL EN KLEDING
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1. BASISRECHTEN

Jeugdzorg voor ongedocumenteerden wordt geregeld in Algemene Maatregel van Bestuur
In de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari ingaat, staat dat jeugdzorg niet aan minderjarigen zonder
verblijfsvergunning aangeboden mag worden. Via een Algemene Maatregel van Bestuur is hierop nu
een uitzonderingsregel bekendgemaakt. Jeugdzorg wordt daarin wel toegankelijk voor jongeren
zonder verblijfsvergunnning, maar pleegzorg wordt beperkt tot maximaal een half jaar. Lees de
concepttekst van de Algemene Maatregel van Bestuur hier

Opvang voor aanvragers van uitstel van vertrek op medische gronden uitgebreid
De staatssecretaris heeft toegezegd om de ‘Spekmanmotie’ uit te breiden, die opvang mogelijk maakt
voor uitgeprocedeerde asielzoekers die een aanvraag indienen voor 'uitstel van vertrek om medische
redenen' (artikel 64). De uitbreiding was door MOO (een project van ASKV) aangevraagd. Lees de brief
van de staatssecretaris hier

2. TOELATINGSBELEID

Aangenomen wetsvoorstel over vluchtelingenstatus
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin twee soorten vluchtelingenstatussen
(de c- en d- grond) afgeschaft worden. De c-grond was bestemd voor asielzoekers die een trauma
hadden opgelopen, de Eerste Kamer heeft geeist dat deze groep nu onder de b-grond valt. De d-grond
was voor asielzoekers uit onveilige herkomstlanden, deze vallen in de toekomst ook onder de b-grond.

IND: geen beoordeling aanvragen Irakese asielzoekers in afwachting van ambtsbericht
In de zaak van een Irakese herhaalde asielzoeker schreef de IND een brief dat asielaanvragen van
Irakezen voorlopig niet inhoudelijk behandeld worden. Eerst moet het nieuwe ambtsbericht
gepubliceerd worden, waarin de veiligheidssituatie opnieuw beoordeeld wordt. Verschillende
rechtbanken hadden al besloten dat de veiligheidssituatie in Irak verslechtert en onzeker is. De brief
van de IND is te verkrijgen bij vluchtelingenwerk.

Rechtbanken oordelen verschillend over herbesnijdenis-risico
Een vrouw uit Guinee vroeg asiel omdat ze besneden was en inmiddels een hersteloperatie heeft
gehad. Bij terugkeer is ze bang voor herbesnijdenis. De rechter vindt het risico niet bewezen, en vraagt
zich af hoe de omgeving van de hersteloperatie op de hoogte kan zijn geraakt. (Rb Arnhem, 13/20190,
6.9.13)
Een Sierra Leoonse vluchtelinge vroeg ook asiel vanwege het risico op herbesnijdenis. Volgens het
ambtsbericht komt dit in Sierra Leone bijna nooit voor. Toch vindt de rechter dat er nog steeds een
risico bestaat. (Rb Zwolle, 13/6802, 30.9.13)

Rb: afgewezen asielzoeker in Zweden mag naar huwelijkspartner met vluchtelingstatus in NL komen
In Zweden is het asielverzoek van deze vrouw afgewezen. Zij dreigt naar Irak te worden uitgezet. Maar
huwelijkspartner heeft een vluchtelingstatus in Nederland. Het gezin kan dus niet in Irak samen
wonen. De rechtbank besluit dat de huwelijksparter naar Nederland mag komen om samen te wonen.
Lees de uitspraak hier



NIEUWSBRIEF, JAARGANG 3 NR. 23

3

Raad van State over toelating langdurig verblijvende jongeren
In drie zaken die langdurig verblijvende jongeren betreffen, deed de Raad van State afgelopen weken
uitspraak. Twee zaken werden terugverwezen naar de IND om een nieuwe belangenafweging te
maken. De eerste zaak gaat over een jongen uit Azerbeidzjan die vanaf zijn 8ste in Nederland is met zijn
ouders, en nu 23 jaar oud is. De andere zaak betreft een jongen uit Macedonie die vanaf zijn 4de in
Nederland is met zijn ouders, en nu ook 23 jaar oud is maar een strafblad heeft.
De laatste zaak werd afgewezen: het betreft een Indonesische jongen die hier sinds jonge leeftijd bij
zijn pleegouders woont maar inmiddels volwassen is en een flink strafblad heeft.

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Rb: geen inreisverbod voor mensenhandel- slachtoffer
De rechtbank vindt dat een slachtoffer van mensenhandel geen inreisverbod mag krijgen, omdat ze
behoort tot een kwetsbare groep. De rechtbank verwijst daarbij naar de Europese Terugkeerrichtlijn
en Mensenhandelrichtlijn. Lees de uitspraak hier

Staatssecretaris: meer activering in Asielzoekerscentra en detentiecentra
De staatssecretaris pleit voor activering van asielzoekers, zowel in de asielzoekerscentra als in
detentie-centra. Volgens de staatssecretaris bevordert dat terugkeer. begrotingsbehandeling, 21.11.13

4. WAT IS ER TE DOEN?

Oprichting collectief van vluchtelingen en kunstenaars
Op initiatief van BAK in Utrecht komen activisten uit het vluchtkantoor in Amsterdam samen met
kunstenaars om samen een collectief te vormen en eventueel samen een gebouw te gebruiken.
Bijeenkomsten ter voorbereiding vinden plaats van 1-8 december. Info via BAK-Utrecht:
http://www.bak-utrecht.nl/?click[pressrelease]

Coram Children’s Legal Centre: ‘Growing Up In A Hostile Environment: The rights of undocumented
migrant children in the UK’.
This new report examines the ways in which irregular immigration status is an obstacle to children and
young people accessing their basic rights and the difficulties they face in obtaining essential legal
advice and regularising their status.
Links: http://www.childrenslegalcentre.com/index.php?page=hostile_environment

Vrouweneetcafe 30 november, Amsterdam
Het vrouweneetcafé is bedoeld om vrouwen mét en zonder verblijfsvergunning met elkaar in contact
te laten komen. Vanaf 19.00 uur is er (vegetarisch) eten (gratis voor ongedocumenteerden, anderen
betalen 5,-). Daarna gaan we Sinterklaas vieren met spelletjes voor de kinderen en kleine cadeautjes.
Verder hebben we ook 2e hands kleding voor vrouwen en kinderen die er belangstelling voor hebben.
Adres: 'De Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte j. P. Heijestraat). Info: www.svzv.nl

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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