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Per 1 april 2014 worden alle aanvragen voor asiel en humanitaire redenen in een ééndagstoets 
beoordeeld. Voor elke aanvraag moet eerst een schriftelijke kennisgeving aan de IND gestuurd worden. 
Daarna krijgt de aanvrager een afspraak bij het IND-loket in Hoofddorp, Rijswijk of Zwolle Daar neemt 
de IND een zogeheten meeromvattende beschikking: een beslissing op de aanvraag waarin de IND 
ambtshalve (ongevraagd) ook andere humanitaire verblijfsgronden heeft meegetoetst. Ook bij 
asielaanvragen onderzoekt de IND vanaf 1 april 2014 ambtshalve of de asielzoeker in aanmerking komt 
voor verblijf op een regulier humanitaire grond. . 

NIEUWE PROCEDURE TOELATING HUMANITAIRE REDENEN 

https://ind.nl/particulier/overige-redenen/formulieren-brochures/Paginas/default.aspx
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: Gemeente moet huur en leefgeld betalen aan kwetsbare vrouw 
De voorzieningenrechter te Rotterdam heeft op 14 februari 2014 beslist dat de gemeente Rotterdam 
de huur en leefgeld moet betalen van een kwetsbare vrouw zonder verblijfsvergunning. De vergunning 
van de vrouw werd ingetrokken omdat er behandeling mogelijk zou zijn in land van herkomst. De 
dreiging van verlies van haar woning heeft grote impact op haar. Zij trachtte een einde aan haar leven 
te maken. De psychiater verklaarde dat het medisch noodzakelijk is dat zij in haar eigen woning blijft. 
De rechter oordeelt dat de gemeente de uitkering moet continueren. Uitspraak downloaden 

 
Rb: recht op examens voor ongedocumenteerde die als minderjarige op school begon 
Saada volgde sinds 2011 Nederlandse les en ging in september 2013 verder met de opleiding 
arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (MBO). Het ROC weigerde Saada in te schrijven voor de examens 
omdat Saada op dit moment geen verblijfsdocumenten kan overleggen.  
In 2011 was Saada nog minderjarig, maar in 2013 was zij meerderjarig. Volgens de rechter moeten 
beide opleidingen als één opleiding gezien te worden, en mag Saada deze opleiding afmaken. 
Uitspraak downloaden 

 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Meer Marokkanen vertrokken uit Nederland 
In 2012 kwamen er 3.100 Marokkanen naar Nederland en vertrokken er 3.500 naar Marokko. Netto 
vertrokken er dus vierhonderd meer dan dat er kwamen. Het aantal ‘importbruiden’ en ‘-
bruidegommen’ bedroeg in 2012 slechts zevenhonderd. Lees meer hier, 11.4.14 
 
Hoge Raad: toegang tot rechter, ondanks dat griffierecht niet betaald werd 
In deze zaak besluit de Hoge Raad dat niet van de aanvragers verwacht kan worden dat ze het 
griffierecht betalen, omdat ze alleen een minimuminkomen hebben. De rechter had de 
inkomenspositie moeten meewegen en de aanvraag toch inhoudelijk moeten behandelen. 
 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:699 
 
Rechtbank: voorlopige voorziening toegewezen voor Afghaanse vrouwen in echtscheiding 
Afghaanse alleenstaande vrouwen hebben meestal kans op een asielvergunning. In twee zaken besloot 
de voorzieningenrechter dat de betrokken vrouw, die nog in een echtscheidingsprocedure zat, de 
aanvraag voor een verblijfsvergunning voorlopig mag afwachten. Een echtscheidingsprocedure kan 
redelijk lang duren, maar in die tijd loopt de vrouw al een risico bij terugkeer. 
Rb Roermond, 12/17934, 26.2.14 en Rb Den Bosch, 14/5683, 27.3.14 
 
Rb: onduidelijk of autoriteiten in Armenie bescherming tegen eerwraak kunnen bieden 
De rechter vindt dat de IND niet mag stellen dat de aanvraagster eerst bescherming van de politie had 
moeten vragen. De IND had moeten onderzoeken of door de autoriteiten in Armenië in het algemeen 
bescherming wordt geboden tegen eerwraak, waarbij rekening gehouden moet worden met het 
onderscheid tussen eerwraak en huiselijk geweld (Rb Roermond, 13/8776, 13.3.14) 

http://www.fischeradvocaten.nl/upload/files/5326c87d021ec_rb%20rotterdam%2014%20februari%202014%20wmo%20huur%20en%20leefgeld.pdf
http://www.fischeradvocaten.nl/upload/files/533e69383730b_rb%20midden%20nederland%203%20april%202014%20ROC%20moet%20Saada%20toelaten%20tot%20examen.pdf
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/299796/er-is-geen-massa-immigratie-van-marokkanen-in-tegendeel.html
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:699
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EHRM: Soenitische Irakees uit Mosul kan veiligheid vinden in Koerdische gebieden 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens besloot vorige maand al dat een Mandese vrouw 
veiligheid kan vinden in de koerdische gebieden van Irak. Nu besluit het Hof hetzelfde voor een 
Soenitische arabier uit Mosul. Belangrijk is dat er directe vluchten naar Noord-Irak zijn. 
Read the judgement of the ECtHR. 
 
RvS: Sierra Leonese politie biedt wel bescherming 
Volgens de Raad van State moet een asielzoeker, die stelt dat hij in Sierra Leone geen veiligheid kan 
vinden, laten zien dat hij tevergeefs bescherming van de politie heeft gevraagd. Volgens het 
ambtsbericht is de politie wel toegerust om bescherming te bieden 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1152 
 
RvS: geen voortgezet verblijf als slachtoffer mensenhandel voor alleenstaande Sierra Leonese moeder 
De Raad van State vindt dat een alleenstaande moeder in Sierra Leone met steun van bijvoorbeeld de 
SMT of de IOM een nieuw netwerk kan opbouwen en in haar eigen levensonderhoud zal kunnen 
voorzien, zodat zij zich op die manier aan de door haar gestelde problemen kan onttrekken. 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1203 
 
Rb: risico herbesnijdenis in Somalie moet in beslissing meegewogen worden 
De rechtbank besluit dat de IND onvoldoende is ingegaan op het risico van herbesnijdenis in Somalie. 
met name bij de stam van de asielzoekster(Diir) komt herbesnijdenis na een geboorte veel voor. 
Rb Groningen, 14/4438, 28.3.14 
 
Raad van State: prejudiciele vragen over inburgeringsvereiste buitenland 
Gezinsleden die vanuit het buitenland naar Nederland komen, moeten het inburgeringsexamen 
buitenland halen. Hier is veel kritiek op, vooral aanvragers met weinig vooropleiding vinden het 
moeilijk aan de vereisten te voldoen. De Raad van State heeft aan het Europees Hof van Justitie 
gevraagd of de inburgeringseisen in Nederland wel binnen de Europese regels vallen. 
Lees de tekst hier. 
 
RvS: verblijf bij Nederlands kind, als NLse vader pas na 12 jaar contact zoekt 
De Raad van State vindt dat deze ongedocumenteerde moeder verblijfsrecht bij haar Nederlandse kind 
moet krijgen. De vader had 12 jaar niets van zich laten horen. De moeder is nodig zodat het kind 
feitelijk in de EU kan blijven. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1197 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
SvV&J: rapportage vreemdelingenketen 
In 2013 werden 3.670 vreemdelingen in bewaring geplaatst terwijl dat er een jaar eerder nog 5.420 
waren. De gemiddelde bezetting in vreemdelingendetentie is dus met ongeveer een derde gedaald. 
Teeven heeft afgelopen jaar gezegd dat hij de totale capaciteit van vreemdelingenbewaring zal 
terugbrengen tot 933 in 2016. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-313711.html, 4.4.14 
 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142085
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1152
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1203
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78538
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:1197
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-313711.html
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
The right to food, clothes and shelter for undocumented migrants, 16 april Amsterdam 
Jelle Klaas from Fischer Lawyers informs us about the complaint on the right to food, shelter and 
clothing and the immediate measure. What does this mean for you as a undocumented migrant? 
Wereldhuis Amsterdam, Nieuwe Herengracht 20, 17.30-19.00u,  
To participate please subscribe. Call: 06-22821472 or mail: info@wereldhuis.org 
 
Training Mensenhandel & Religie, 22-23 april, Amsterdam 
We nemen de deelnemers mee in de belevingswereld van West-Afrikaanse slachtoffers van 
mensenhandel. Belangrijk daarbij is kennis over de religieuze gemeenschap in West-Afrika.  
Inschrijven via trainingen@fairwork.nu. Romaike Zuidema: r.zuidema@fairwork.nu of 06 19 58 48 17. 
 
Masterclass Genezings- en welvaartsrituelen in West-Afrika, 22 april 19.30 Fairwork Amsterdam 
De FairWork Academie organseert een masterclass over het effect van de pinksterbeweging op West-
Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel in Nederland, m.m.v. prof. dr. Rijk van Dijk en dr. Laurens 
ten Kate. Tijd: 22 april van 19.30 tot 21.30 uur op Weteringschans 259 in Amsterdam. 
Inschrijven: trainingen@fairwork.nu. Romaike Zuidema: r.zuidema@fairwork.nu of 06 19 58 48 17. 
 
Informatiemiddag: procederen over recht op onderdak, 2 mei 14.00u Utrecht 
Steeds vaker worden rechtszaken gevoerd over het recht op onderdak. Het is daarbij erg belangrijk het 
is dat advocatuur en hulpverleners goed samenwerken. Advocaat Pim Fischer zal ons deze dag 
informeren over nieuwe ontwikkelingen en geeft advies aan hulpverleners.  
Aanmelding uiterlijk 30 april bij rian.ederveen@stichtinglos.nl.  
 
AHRU: Strafbaarstelling van tafel, dan inreisverbod ook!, 10 mei 14.30-18.00u Den Haag 
Op 10 mei organiseert AHRU (Alliance for Human Rights for Undocumented Migrants) een 
informatiebijeenkomst over het inreisverbod en andere maatregelen die ongedocumenteerde 
migranten nog steeds strafbaar maken. Locatie: ISS, Den Haag, spreektaal engels Info: stichting LOS 
 
WODC: Au pairs in Nederland  - Culturele uitwisseling of arbeidsmigratie? 
Zowel au pairs als gastgezinnen zijn overwegend positief over het au-pairschap. Afwijkingen van de 
regelgeving komen het meest voor met betrekking tot het aantal gewerkte uren, de zwaarte van de 
werkzaamheden en het ontbreken van een alternatief voor de werkzaamheden van de au pair.  
Download https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-313400.html 
 
European Commission: guidance for the application of Family Reunification Directive 
This Communication provides guidance to EU-memberstates on how to apply the Family Reunification 
Directive. The Directive recognises the right to family reunification and determines the conditions for 
the exercise of this right. Read the guide here  
 
EMN: identification of victims of trafficking in asylum and return procedures in Europe 
The European Migration Network (EMN) has published a report on the identification of victims of 
trafficking in human beings in international protection and forced return procedures in Europe. 

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. 

 

mailto:info@wereldhuis.org
mailto:rian.ederveen@stichtinglos.nl
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/immigration/family-reunification/docs/guidance_for_application_of_directive_on_the_right_to_family_reunification_en.pdf
http://crm.ecre.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=255938&qid=725696

