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Onlangs presenteerde de minister een nieuw wetsvoorstel voor toegang tot Jeugdzorg.
De minister stelt dat er in principe geen voorzieningen geboden mogen worden aan jongeren zonder
verblijfsvergunning, want dan zouden ze niet teruggaan en het zou hen ‘een schijn van legaliteit’ geven.
Ook rechtmatig verblijvende jongeren zonder permanent verblijfsrecht krijgen beperkte toegang.
Bij een aparte Maatregel van Bestuur kunnen nog wel uitzonderingen gemaakt worden op deze regels.
Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer goedgekeurd worden.

WETSVOORSTEL JEUGDWET: GEEN RECHT VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN!
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1. BASISRECHTEN

UK: ongedocumenteerden moeten betalen voor medische zorg; controle verhuurders woonruimte
De UK government heeft deze week een voorstel voor een nieuwe immigratiewet gepubliceerd,
waarbij het ongedocumenteerden voor medische zorg moeten betalen. Bovendien worden

verhuurders verplicht om de immigratiestatus van huurders te controleren, waarbij een boete
opgelegd wordt als zij verhuren aan ongedocumenteerden.
ECRE 5.7.13

Antwoord COA: geen richtlijn voor opvang in bijzondere gevallen
De Staatssecretaris antwoordt, mede namens het COA, dat er geen richtlijn is voor het oordelen over
bijzondere gevallen, waarin het COA buiten-wettelijk toch opvang moet verlenen. In de praktijk
gebeurt het bij medische problematiek, in opdracht van de rechtbank. Enkele rechtbanken hadden
beslissingen over opvang uitgesteld in afwachting van dit antwoord.

2. TOELATINGSBELEID

MVV-aanvragen worden door Ministerie van Justitie beoordeeld
Visumaanvragen worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeeld. Maar MVV-
aanvragen hebben meer te maken met toelatingsbeleid dan met visa-beleid. Daarom is de behandeling
van deze aanvragen overgedragen. (Staatscourant (nr. 16492), 20.6.13)

RvS: geen algemeen risico terugkeer Kopten naar Egypte
De Raad van State vindt niet dat Kopten in het algemeen teveel risico lopen bij gedwongen terugkeer.
In individuele gevallen kan dat mogelijk anders zijn.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:31

Europees Hof: Iraakse christenen en eerwraakslachtoffers hebben vluchtalternatief
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft acht aanvragen van Irakezen tegelijk
beoordeeld. Volgens het Hof lopen christenen en eerwraakslachtoffers geen algemeen risico bij
gedwongen terugkeer. In individuele gevallen kan dat natuurlijk anders zijn.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-121568

Rechtbanken stellen uitspraken over Tamils uit
In het nieuwe ´ambtsbericht´ wordt niet duidelijk beschreven welke risico´sTamils lopen die
teruggestuurd worden. Recent zijn Tamils die uit Groot Brittannie teruggestuurd waren, mishandeld.
Alle Europese landen zijn daarom terughoudend met asielaanvragen van Tamils. De rechtbanken
willen eerst duidelijkheid van de Nederlandse overheid over de risico´s van teruggestuurde Tamils

Ongedocumenteerde moeders van NLse kinderen
In twee uitspraken over ongedocumenteerde moeders van NLse kinderen, waarbij de vader in beeld
was maar niet voor de kinderen zorgde, vond de Raad van State het juist dat de moeders geen
verblijfsvergunning kregen. In één geval was het kind al 13, toch gold geen recht op gezinsleven voor

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak
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de moeder. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:110;
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:131

RvS: recht op arbeid tijdens procedure verblijf bij NLs kind
Verblijf op grond van EU-recht is ‘declaratoir’, dat wil zeggen dat degene die aan de voorwaarden
voldoet een verblijfsrecht heeft, ook al is er nog geen besluit van de IND. Bij verblijf op grond van EU-
recht hoort ook recht op arbeid. De Raad van State vindt dat een verblijfsvergunning bij NLs kind valt
onder EU-recht, en dat de aanvrager tijdens de procedure dus ook arbeidsrecht heeft.
ABRvS 201304527/2/V4, JV 2013/268, 3.6.13

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Rb: bij binnentreden moet politie het doel noemen
In dit geval heeft de politie gevraagd of zij binnen mocht komen, maar niet uitgelegd waarom ze dat
wilde. Volgens de rechtbank was het binnentreden daarom onrechtmatig. Alle informatie die de politie
heeft verzameld, en die wees op een schijnhuwelijk, mag niet gebruikt worden bij het besluit over
intrekking vergunning. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:6566

4. WAT IS ER TE DOEN?

ACVZ: Waar een wil is, maar geen weg
Een buitenschuld-vergunning kan worden afgegeven als iemand buiten zijn schuld niet kan terugkeren.
Er worden jaarlijks honderden aanvragen gedaan en enkele tientallen gehonoreerd (70 per jaar).
De ACVZ doet onder andere de volgende aanbevelingen:
• duidelijkheid over het criterium: samenhangend geheel van feiten en omstandigheden buitenschuld
aannemelijk is.
• Verlening van de buitenschuldvergunning als een jaar na indiening van de aanvraag voor een
(vervangend) reisdocument bij de autoriteiten van het land van herkomst nog geen reactie van
die autoriteiten is ontvangen en dit de vreemdeling niet te verwijten valt.
Advies: http://www.acvz.org/publicaties/Advies38-ACVZweb.pdf
Persbericht: http://www.acvz.org/publicaties/persberichtACVZ01-07-2013.pdf

PICUM: Using Legal Strategies to Enforce Undocumented Migrants’ Human Rights
Organisaties die opkomen voor de rechten van ongedocumenteerde migranten kunnen dit rapport
gebruiken bij het verwezenlijken van die rechten, zowel op nationaal als internationaal gebied.
Procedures in de EU, Raad van Europa en VN die gebruikt kunnen worden om basisrechten voor
ongedocumenteerden te beschermen worden hierin toegelicht.
Het rapport geeft ook voorbeelden en praktische handvaten.

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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