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De slachtofferrichtlijn is een Europese richtlijn die rechten garandeert aan álle slachtoffers, ook 
slachtoffers zonder verblijfsrecht. Zij krijgen bijvoorbeeld recht op toegang tot de politie, informatie 
over het strafproces, een individuele beoordeling van hun behoefte aan bescherming en waar nodig 
bijzondere zorg en opvang. De Slachtofferrichtlijn moet op 16 november 2015 in alle EU-landen van 
kracht worden. De Nederlandse wet hiervoor is 27 februari naar de Raad van State gestuurd. Zie hier 
 
Bij de invoering van de slachtofferrichtlijn zal ook voor ongedocumenteerde migranten ‘veilige aangifte’ 
toegankelijk moeten worden. In een aantal grote steden zijn daarvoor al stappen gezet, met name in 
Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Den Haag. 

Slachtofferrichtlijn en Veilige Aangifte 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/27/kabinet-meer-rechten-voor-slachtoffers.html?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Regeringsnieuws
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: giften aan illegale partner zijn geen reden om bijstand legale partner te korten 
Deze zaak gaat over de hoogte van de bijstand van een stel, waarvan één partner geen verblijfsrecht 
heeft. De gemeente besloot dat de bijstand van de legale partner verlaagd mocht worden. De Raad 
van State is het hier niet mee eens. Lees  hier 
 
Zorginstituut NL: wel vergoeding medische zorg aan illegale partner als legale partner schulden heeft 
Het Zorginstituut NL vergoedt zorgverleners die medische zorg verlenen aan migranten zonder 
verblijfsrecht die de rekening niet kunnen betalen. Hoewel een legale partner in principe zou moeten 
betalen voor de medische zorg aan zijn ongedocumenteerde partner, accepteert het Zorginstituut de 
rekeningen als de legale partner schulden heeft. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: uitschrijving GBA onvoldoende bewijs voor intrekken vergunning 
Deze zaak gaat over een man die zijn verblijfsrecht dreigt te verliezen omdat hij niet meer in de GBA 
was geregistreerd. Hij heeft veel bewijs verzameld waaruit blijkt dat hij NL niet heeft verlaten. Hij had 
een tijd verslavingsproblemen. De Raad van State vindt de GBA-inschrijving niet doorslaggevend, en 
accepteert de bewijzen. De verblijfsvergunning mag niet ingetrokken worden. Lees hier 
 
HvJ EU: beleid behandelen asielverzoeken dienstweigeraars 
Een Amerikaanse dienstweigeraar had in Duitsland asiel gevraagd omdat hij niet in Irak wilde dienen. 
De Duitse rechtbank had advies gevraagd aan het Hof van Justitie van de EU. Deze geeft nu richtlijnen 
over de behandeling van asielverzoeken van dienstweigeraars. CJEU - Sheperd - Press release 
 
Rb en IND: voorlopig geen beslissing op asielverzoeken Somaliers 
In december 2014 publiceerde NL een ambtsbericht met beschrijving van de situatie in Somalie. De 
staatssecretaris zal op basis hiervan zijn beleid aanpassen. De IND is accoord met uitstel van 
beslissingen op asielaanvragen van Somaliers. (Rb Haarlem, 14/28639, 19.2.15) 
 
RvS: terugkeer na ´Belgie-route´ 
De ‘Belgie-route’ wordt gebruikt door NLers met een buitenlandse partner. Door tijdelijk in een ander 
EU-land te gaan wonen, vallen ze onder het EU-recht waardoor bijvoorbeeld de inburgeringseis, de 
inkomenseis en de mvv-eis vervallen. Na 3 maanden kunnen ze samen terugkomen naar NL. De Raad 
van State maakt in twee uitspraken duidelijk dat daadwerkelijk verblijf in het EU-land doorslaggevend 
is, en administratief verblijf niet voldoende. Lees hier en hier 

 
RvS: verblijfsrecht bij kind van EU-burger in NL 
Een duurzame relatie wordt onder andere aangenomen als hieruit een kind geboren is. Deze moeder 
heeft erkenning van haar kind door de vader afgedwongen, via DNA-test. De vader is EU-burger. De 
moeder bewijst hiermee haar duurzame relatie met een EU-burger, en heeft daardoor automatisch 
ook verblijfsrecht. Ze mag geen inreisverbod krijgen. Er moet een nieuwe afweging gemaakt worden 
over de consequenties van haar strafblad voor haar verblijfsrecht. Lees hier 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:424
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:591
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-02/cp150020en.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:526
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:517
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:434


NIEUWSBRIEF, JAARGANG 5 NR 4 

 

 
 

 
3 

 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Afghanistan: geen deportaties meer 
De nieuwe Afghaanse minister, Hussain Alami Balkhi, accepteert geen deportaties uit EU-landen meer. 
Hij heeft afgelopen week 2 door Nederland uitgezette Afghanen terug gestuurd naar Nederland. Hij wil 
een nieuwe overeenkomst hierover sluiten. Lees hier 
Prof Liza Schuster is in Afghanistan, en hoort graag over deportaties: Liza.Schuster.1@city.ac.uk 
 
RvS: geen zicht op uitzetting naar Sierra Leone 
Ondanks de inspanningen van de staatssecretaris lukken uitzettingen naar Sierra Leone nog steeds 
niet. De Raad van State vindt dat er geen zicht op uitzetting meer bestaat, en dat Sierra leonezen dus 
niet meer in vreemdelingendetentie vastgezet mogen worden. Lees hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Informatie-middag Opvang Ongedocumenteerden en WMO, 6mrt 16-17.30u Amsterdam 
Voor wie bezig is met de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning is het nuttig te weten wat de 
huidige stand van zaken is. Advocaat Pim Fischer zal in deze bijeenkomst de volgende drie 
onderwerpen behandelen:de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten, de WMO, en 
de recente rechtbank-uitspraken. Aanmelden bij Gerhard Scholte, via: gscholte@dds.nl 
Locatie: Van Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1 A (achter de Hermitage), Amsterdam 
 
UNICEF:  Report on Undocumented Children’s Rights in Return Policy and Practice in Europe 
Between 2011-2013 over 12,000 unaccompanied and separated children each year entered the EU 
seeking asylum, a large amount originating from Afghanistan. UNICEF highlights in this report that Best 
Interests Determinations are not undertaken systematically when dealing with unaccompanied 
minors. UNICEF provides recommendations to States when returning unaccompanied children, notably 
that an assessment of the security situation specifically with regards to the child must be undertaken 
thoroughly. Lees hier 
 
PICUM, Brussel: vacature Health Care and Womens Project Officer (zwangerschapsverlof) 
The Programme Officer will be responsible for research, developing policy documents and organising 
related events as well as promoting PICUM’s work to different audiences. Responsibilities include: 
1.  Producing high-quality and accessible policy documents on health inequalities, access to sexual and 
reproductive healthcare, and access to justice for undocumented migrants in Europe; 
2. Producing a handbook on undocumented migrants’ rights under the EU Victims’ Directive containing 
key information and good practices for use by authorities, professionals, civil society organisations and 
undocumented migrants themselves; Info: http://picum.org/en/news/picum-news/46282/ 
 
 

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://www.indymedia.nl/node/26757
mailto:Liza.Schuster.1@city.ac.uk
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:597
mailto:gscholte@dds.nl
http://www.unicef.be/wp-content/uploads/2015/02/Childrens-rights-in-return-policy-in-Europe.pdf?utm_source=Weekly+Legal+Update&utm_campaign=8d32a4cf29-WLU_20_02_2015&utm_medium=email&utm_term=0_7176f0fc3d-8d32a4cf29-419650417

