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De politie Amsterdam is al sinds 2007 bezig met het versterken van de contacten met migranten-
groepen. De politie wil graag zoveel mogelijk aangiften kunnen opnemen, en garandeert migranten 
zonder verblijfsrecht dat zij aangifte kunnen doen van strafbare feiten, zonder dat ze het risico lopen 
opgepakt te worden. De pilot die vorig jaar begon, is met een jaar verlengd. 
Sinds kort is ook in Utrecht een contactpersoon bij de politie aangewezen, waardoor veilige aangifte 
voor ongedocumenteerden mogelijk is. In Eindhoven staat veilige aangifte op de agenda van de 
gemeenteraad. 

VEILIGE AANGIFTE IN AMSTERDAM, UTRECHT EN EINDHOVEN 
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: ook kwaliteit vd opvang van belang 
Sinds de uitspraken van rechtbanken dat ongedocumenteerde migranten recht hebben op opvang, 
wordt er geprocedeerd over de kwaliteit van die opvang. Een zaak over Tilburg werd aangehouden, 
wel adviseerde de rechtbank alvast medisch onderzoek te doen ter voorbereiding op de uitspraak in 
de bodemprocedure. In een zaak over Nijmegen besloot de rechter dat de aanvrager, die psychische 
problemen heeft, recht heeft op een eigen slaapkamer met douche. 
Uit deze uitspraken is duidelijk dat gemeenten rekening moeten houden met specifieke (medische of 
psychiatrische) omstandigheden van de betrokken vreemdeling. 
Lees hier de uitspraak over Tilburg en de uitspraak over Nijmegen. 
 
CRvB: Roemeense heeft na 5jr verblijf van rechtswege recht op bijstand ivm duurzaam verblijfsrecht 
Deze zaak gaat over een Roemeense die in NL woont sinds 2002. Zij heeft verschillende aanvragen 
ingediend voor verblijfsvergunningen. In 2011 vraagt ze bijstand, ook voor haar partner. 
De Centrale Raad van Beroep besluit dat ze op dat moment al meer dan 5 jaar als EU-burger in 
Nederland woonde, en dus van rechtswege duurzaam verblijfsrecht als EU-burger heeft. De registratie 
in het GBA als werkzoekende EU-burger doet er daarbij niet toe. Als duurzaam verblijvende heeft ze 
recht op bijstand net zoals een NLer. 
Lees hier  
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
SvV&J: Asielprocedures lopen in weekend door 
Vanwege de grote aantallen asielzoekers in NL, besluit de staatssecretaris om de AanmeldCentra Ter 
Apel, Den Bosch en Zevenaar ook in het weekend door te laten werken. Lees  hier 
 
Rb: verblijf bij Nederlands kind, want Nederlandse partner kan er niet voor zorgen 
Deze zaak gaat over een Marokkaanse vrouw die met haar partner een Nederlands kind heeft. De 
vrouw vraagt verblijf bij Nederlands kind, omdat haar man ziek is. Artsen verklaren dat de man niet 
voor het kind kan zorgen, ook niet met hulp. De rechter besluit dat de vrouw in Nederland moet 
blijven, om het kind de kans te geven om in Nederland te blijven. lees hier 
 
Rb: beoordeling aanvraag verblijf als partner van een Somalische vluchteling 
Deze zaak gaat over een vrouw die bij haar Somalische partner wil blijven die in NL een 
asielvergunning heeft. Ze voldoen niet aan de criteria inburgeringstoets en inkomenstoets. 
De rechter vindt dat er geen mogelijkheid is om in een ander land samen te zijn, en dat moderne 
communicatiemiddelen het samenleven niet kunnen vervangen. Daarom vindt hij dat de vrouw toch 
naar Nederland moet kunnen komen. Lees hier 
 
SvV&J: 290 statussen op grond van ‘schrijnendheid’ 
De staatssecretaris schrijft dat hij sinds zijn aantreden 290 vergunningen op basis van ‘schrijnendheid’ 
heeft afgegeven, dat zijn er gemiddeld per jaar ongeveer net zoveel als eerdere ministers/ staats-
secretarissen. Lees hier 
 

http://www.inlia.nl/uploads/File/RB%20Breda%2016%20jan%202015%20gem%20Tilburg%20BRE%2014-7493%20VV.pdf
http://www.inlia.nl/uploads/File/RB%20Arnhem%2022%20jan%202015%20gem%20Nijmegen%2014-9024.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:4347
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2765.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:761
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:399
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1943.html
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3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
IND: opnieuw onderhandelingen nodig over terugkeer naar Somalie 
Eind vorig jaar konden enkele Somaliers teruggestuurd worden, maar de laatste twee geplande 
uitzettingen konden niet doorgaan. Volgens de IND houdt de Somalische overheid zich niet aan de 
afspraken. De onderhandelingen over terugkeer moeten opnieuw beginnen. De rechtbank heeft 
daarom al besloten dat er voorlopig geen zicht op uitzetting naar Somalie is. Lees hier 
  
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Symposium Huize Agnes ‘Genderaspecten in migratie beleid’, 2mrt 13.30-17u Utrecht 
Met dit symposium willen wij  aandacht vragen voor de ongelijke beoordeling van verblijfsaanvragen, 
verbeterpunten signaleren en die onder de aandacht van beleidsmakers en politici brengen.   
Met sprekers Marjan Sax, Ellen Santen, en een ervaringsdeskundige.  
Locatie: Het oude Stadhuis van Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2 
Aanmelden via http://www.agnesvanleeuwenberch.nl/aanmelden.cfm. 
 
OHCHR: “The Economic, Social and Cultural Rights of Migrants in an Irregular Situation” 
Through a specific focus on economic, social and cultural rights, the report seeks to challenge common 
assumptions about the entitlement of irregular migrants to fundamental human rights such as the 
right to health care, to education, to an adequate standard of living, to social security and to fair 
working conditions. To download the report please click here. 
 
EU Fundamental Rights Agency: victim support 
In dit document adviseert de Mensenrechten-organisatie van de Europese Unie over de 
slachtofferrichtlijn. Onder andere adviseert zij om ‘irregular migrants’ ook toegang tot slachtofferhulp 
te geven, onafhankelijk van aangifte. Dit is belangrijk om uitbuiting te voorkomen. 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims 
 

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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:843
http://www.agnesvanleeuwenberch.nl/aanmelden.cfm
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-1_en.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-support-victims

