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Op 9 juli nam het Europees Comité voor Sociale Rechten een beslissing op de klacht van de Kerken over 
het recht op onderdak, kleding en voeding. De beslissing gaat naar het Europees Comité van Ministers, 
dat binnen 4 maanden een resolutie moet aannemen. Als ze dat niet doen, wordt de beslissing 
openbaar. 
De Staatssecretaris antwoordt op 17 juli dat de beslissing van het Europees Comité nu nog niet 
openbaar gemaakt mag worden. 

EUROPEES COMITÉ VOOR SOCIALE RECHTEN OVER RECHT OP ONDERDAK 
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1. BASISRECHTEN 

  
Raad van Europa: bescherm vreemdelingen met Hiv/AIDS 
De Raad van Europa nam op 25 mei 2014 een resolutie aan, waarin lidstaten wordt geadviseerd om 
een vergunning te geven aan vreemdelingen met HIV/AIDS die in hun herkomstland moeilijk toegang 
tot adequate medische zorg hebben. Ook worden lidstaten opgeroepen om medische zorg voor 
ongedocumenteerde migranten met Hiv/AIDS beschikbaar te maken. De resolutie is niet bindend, 
maar wel gezaghebbend (Resolutie 1997 (2014), 23.5.14) 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: voorlopig geen uitzetting homosexuele Marokkaan 
De rechtbank Amsterdam (14/11911, 20.6.14) had in deze zaak eerder besloten dat deze homosexuele 
Marokkaan veilig terug zou kunnen keren naar Marokko. De straf voor homosexueel gedrag zou in 
praktijk niet worden uitgevoerd. De man ging in hoger beroep. De Raad van State (201405204/2, 
30.6.14) vindt dat hij dit hoger beroep moet kunnen afwachten in Nederland, omdat terugkeer 
mogelijk toch een te groot risico zou zijn. 
In een andere zaak besloot de rechtbank Zwolle (13/20629, 1.7.14) dat homosexueel gedrag de laatste 
jaren juist meer bestraft wordt in Marokko  
. 
RvS: vergunning voor nieuwe partner wordt ingetrokken, omdat oude partner nog ingeschreven is 
Deze zaak betreft de verblijfsvergunning van een nieuwe partner van een vrouw. De oude partner had 
zich twee keer gedurende enkele maanden op hetzelfde adres ingeschreven als waar de vrouw met 
haar nieuwe partner woonde. Volgens de IND is de inschrijving een sterk bewijs dat de oude partner 
op dit adres ook daadwerkelijk woonde. Daarom werd de relatie met de nieuwe partner niet 
geloofwaardig geacht, en de vergunning ingetrokken. De Raad van State is het daarmee eens. Lees hier 
 
RvS: vergunning partner wordt ingetrokken omdat nieuwe partner in beeld is, nog wel samenwoning 
Deze zaak betreft een afhankelijke verblijfsvergunning. De man werd verliefd op een andere vrouw en 
meldde zijn afhankelijke partner dat hij de relatie wilde verbreken. Een halfjaar later vertrok hij en 
sindsdien woonde het stel niet meer samen. 
Volgens de IND is de relatie al verbroken vanaf het moment dat de nieuwe partner in beeld kwam, en 
heeft de relatie dus niet lang genoeg geduurd voor het verkrijgen van een zelfstandige vergunning.  
Lees de uitspraak hier 
 
HvJ EU: geen taaltoets in het buitenland voor Turkse partners 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt duidelijk dat Turkse migranten die onder het 
Associatieverdrag vallen, geen inburgeringstoets buitenland hoeven te doen. Het Associatieverdrag 
verbiedt nieuwe restricties voor de toelating van Turkse migranten. De inburgeringstoets is ingevoerd 
na de inwerkingtreding van het Associatieverdrag. Lees de uitspraak hier 
 
SvV&J: EU-burgers hoeven zich niet meer bij de IND te melden 
EU-burgers die langer dan 3 maanden in een ander EU-land willen wonen, moesten zich tot voor kort 
bij de IND melden. Ze moeten zich ook in de gemeente inschrijven als ze langer dan 4 maanden in 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20929&lang=en
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2674
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2643
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=154828&occ=first&dir=&cid=395380
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Nederland willen zijn. De meldplicht bij de IND wordt nu officieel afgeschaft. Lees hier. 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
SvV&J: nieuw voorstel grenscontroles 
Controles aan de landgrenzen van Nederland mogen, volgens de EU, niet het karakter van 
grenscontroles hebben. Het is immers geen buitengrens. Daarom mogen maar een paar controles per 
dag uitgevoerd worden. De staatssecretaris vindt dat te weinig en wil ruimere bevoegdheden. 
Daarvoor heeft hij nu een wetsvoorstel gepresenteerd. De Raad van State en de Adviescommissie 
Vreemdelingenzaken vragen zich af of dit wel past binnen de EU-wetgeving. Lees het voorstel hier 
 
HvJ EU: vreemdelingendetentie moet strikt gescheiden van strafdetentie 
In antwoord op een vraag van Duitsland maakt het Hof van Justitie van de Europese Unie duidelijk dat 
vreemdelingendetentie altijd gescheiden moet zijn van strafdetentie, om duidelijk te maken dat 
vreemdelingendetentie geen strafmaatregel is. Dit geldt zelfs als de vreemdeling zelf instemt met 
detentie op een gemengde locatie. Lees de uitspraak hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
ILO Training: Decent work for domestic workers, 27-31 oktober Milaan 
The course will focus on increasing awareness of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) 
and the Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201), to strengthen the broad-based 
protection of vulnerable groups such as migrant domestic workers and victims of child domestic 
labour. Exchange of international experiences will be encouraged 
Meer info: http://www.itcilo.org/calendar/21751?elenco=Description 
 
Masja van Meeteren: Irregular Migrants in Belgium and the Netherlands: Past Developments, Current 
Status and Future Potentials 
This book surveys the many different ways in which irregular migrants settle and make a living in 
Belgium and the Netherlands. Offering an empirically grounded theoretical critique of the dominant 
research’s focus on survival strategies, overreliance on comparisons of migrant communities, and 
overemphasis on structural explanations, Masja van Meeteren instead takes the aspirations of 
irregular migrants as her starting point, which opens up fascinating new questions about their lives and 
roles in their new home nations.  
ISBN 9789089646439 
 
Verhuizing Stichting LOS 
Per 1 augustus verhuist Stichting LOS naar Rotterdam, het gebouw van de Pauluskerk: Mauritsweg 20. 
3012 JR. Op deze manier worden de overheadkosten gedeeld. We hopen dat de samenwerking ook 
nieuwe initiatieven oplevert. 

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. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-268.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-250.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=155107&occ=first&dir=&cid=93781
http://www.itcilo.org/calendar/21751?elenco=Description

