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In mei 2014 kondigde de staatssecretaris aan om te stoppen met vreemdelingendetentie voor 
kinderen. Hij is begonnen met de bouw van een ‘Gesloten Gezinslocatie’, waar gezinnen met kinderen 
vrij zijn binnen de muren. Deze zal volgend jaar in gebruik genomen worden. 
De staatssecretaris constateert nu dat in de periode vanaf september 2013 tot juni 2014, ongeveer 30 
gezinnen met kinderen weggelopen zijn, voordat ze uitgezet zouden worden. Om dit te voorkomen, 
wordt vanaf 1 oktober een tijdelijke ‘Gesloten Gezinslocatie’  in gebruik genomen. Hier worden 
gezinnen met kinderen opgesloten voor maximaal 2 weken vóór hun vertrek. 
Zowel de tijdelijke als de permanente ‘Gesloten Gezinslocatie’ zijn in Zeist.  
Lees de brief hier 

TIJDELIJKE GESLOTEN GEZINSLOCATIE VANAF 1 OKTOBER 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/26/brief-tweede-kamer/brief-opening-gesloten-gezinsvoorziening.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: belastingdienst moet  zelfstandig onderzoek doen naar recht op toeslagen op grond van EU-recht 
Een EU-burger die in een ander EU-land woont, heeft legaal verblijf. Dat geldt ook voor gezinsleden. In 
deze zaak zouden toeslagen ingetrokken worden van een partner zonder verblijfsrecht. De rechter 
besluit dat de belastingdienst had moeten onderzoeken of het EU-recht van toepassing is, omdat een 
gezinslid EU-burger is. Lees de uitspraak hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: voldoende bescherming tegen huiselijk geweld in Georgie 
Deze zaak gaat over een Georgische vrouw die gevlucht is vanwege huiselijk geweld. De rechtbank is 
het eens met het besluit van de IND dat de autoriteiten in Georgie voldoende bescherming bieden, dat 
er vrouwenopvang is en dat er voldoende therapie-mogelijkheden zijn. (Rb Zwolle, 11/35094, 29.8.14) 
 
Rb: transgenders in Indonesië wachten geen onmenselijke en vernederende behandeling 
De rechtbank is het eens met de beslissing van de IND dat Indonesische transgenders geen risico lopen 
op onmenselijke behandeling.. (Rb Rotterdam, 14/19473, 16.9.14) 
 
Rb: terugkeer naar Somalie na verwesterlijking is risico 
Deze rechtbank vindt dat het ambtsbericht over Somalie kan gelden als ‘novum’, dus als reden voor 
een nieuw asielverzoek. In het ambtsbericht staat dat Somaliers die lang in een westers land hebben 
gewoond en verwesterlijkt zijn, risico lopen op beschuldiging van spionnage door Al Shabaab. Het 
asielverzoek moet opnieuw beoordeeld worden. Lees hier 
 
IND: wijziging toets inburgering buitenland 
Het basisexamen inburgering in het buitenland wordt vanaf 1 november niet meer per telefoon maar 
per computer afgenomen. Zie de website NaarNederland.nl  voor o.m. een overzicht met de 
wijzigingen ten opzichte van het oude pakket en oefenexamens.  
 
Rb: beschikbaarheid HIV-medicijn in Nigeria onzeker 
Deze zaak gaat over een Nigeriaanse vrouw met HIV, die het medicijn Eviplera gebruikt. Volgens de 
BMA-artsen is dit medicijn wel te krijgen in Nigeria. Het moet wel geimporteerd worden. De rechtbank 
wil meer duidelijkheid over de levertijd van het medicijn. De uitzetting wordt uitgesteld. Lees hier 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Rb: geen zicht op uitzetting naar Somalie 
Vreemdelingendetentie mag alleen als er zicht is op uitzetting. Uitzetting naar Somalie lukt nauwelijks. 
De DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) is hierover al maandenlang in gesprek met de Somalische 
autoriteiten, maar er zijn nog geen resultaten. De rechtbank besluit daarom dat ‘zicht op uitzetting 
naar Somalie niet meer bestaat. (Rb Amsterdam, 14/18551, 21.8.14) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2014:4367
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:11546
http://www.naarnederland.nl/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:11782
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Binnen | Buiten: Over de grenzen van ons migratiebeleid, 7 okt 20u Verzetsmuseum A’ dam 
Verhalen van ‘alarmerende’ vluchtelingenstromen richting Europa vullen regelmatig de kranten. Ook in 
Nederland is sprake van een verharding van het asielbeleid met praktijken (detentie, ontzegging van 
eten, kleding en onderdak) die indruisen tegen internationale afspraken over mensenrechten.  
Hierover gaat deze debatavond van het ASKV. Informatie via www.askv.nl/binnenbuiten | 
www.facebook.com/askv.steunpunt.vluchtelingen | Graag aanmelding per e-mail naar askv@dds.nl  
 
Round Table: Mobilizing for migrant rights in the 21st century.9 okt 15-17u, UvA Amsterdam 
Comparative perspectives on migrant organizing, labor and citizenship between Europe and the United 
States with key note speaker Prof. Ruth Milkman, Professor of Sociology in labor sociology and labor 
movement at the CUNY Graduate Center. Together with sociologist Sébastien Chauvin (UvA) 
and migrant rights activist Valery Alzaga, Prof. Milkman will discuss the vulnerability of migrant 
workers in contemporary Western society. 
Plaats: Roeterseiland, Building B (Room B2.05), Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam. Info: here. 
 
Nieuw Gepubliceerde Ambtsberichten 
Ambtsbericht Irak veiligheidssituatie 19-9-2014 
Ambtsbericht Afghanistan 17-9-2014 
 
WODC: Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente 
of consistente getuigenverklaringen 
Het algemene doel van dit onderzoek is 'Inzicht bieden in de wijze waarop (mogelijke) de bewijskracht 
van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel met een psychotrauma kan worden 
verbeterd, teneinde de opsporing en vervolging van mensenhandel te verbeteren.'  
http://www.wodc.nl/images/2296-volledige-tekst_tcm44-556015.pdf 
 
City-Level Responses to Migrant Families with Restricted Access to Welfare Benefits 
This pilot study describes the situation in two cities, Berlin and Madrid. The findings show that in both 
cities substantial numbers of people remain outside the safety net..The report concludes with a list of 
nine recommendations on measures which might alleviate a range of fast-developing problems.  This 
includes action at European level to “strengthen the legal basis for minimum standards of existence for 
migrant families; and to explore ways to ensure the realisation of the fundamental economic and 
social rights protected by the existing European legal instruments.” 
http://www.compas.ox.ac.uk/research/welfare/nrpf 
 
European Commission Handbook Marriages of Convienience with EU-citizens 
The European Commission published a handbook to help EU Member States take action against 
marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free 
movement. The Commission prepared the following requests by a number of EU countries for support 
in dealing with the phenomenon. 
26.09.2014 - Commission Communication and handbook on marriages of convenience between EU 
citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement (provisional version) 
 

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. 

 

http://www.askv.nl/binnenbuiten
http://www.facebook.com/askv.steunpunt.vluchtelingen
mailto:askv@dds.nl
http://www.us7.list-manage.com/track/click?u=9accdac01a3065036c125c60b&id=f5c298366d&e=2156fff62d
http://www.us7.list-manage.com/track/click?u=9accdac01a3065036c125c60b&id=540bea7f95&e=2156fff62d
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2014/09/19/ambtsbericht-irak-veiligheidssituatie-2014-09-19.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2014/09/17/afghanistan.html
http://www.wodc.nl/images/2296-volledige-tekst_tcm44-556015.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2014_604_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2014_604_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/com_2014_604_en.pdf

