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HRC: KIND HEEFT RECHT OP NATIONALITEIT 

 
Het Mensenrechten-Comité van de VN heeft vastgesteld dat NL de rechten van een kind met 
‘nationaliteit onbekend’ heeft geschonden door dit kind niet als staatloos te registreren. Zie  hier. 
 
Het kind was geboren uit een Chinese moeder die zelf geen geboorteakte had omdat ze in China niet was 
geregistreerd. De vader was onbekend. Het kind stond daarom met ‘nationaliteit onbekend’ in de GBA. 
Het Mensenrechten-Comité van de VN vindt dat NL dit kind als ‘staatloos’ had moeten registreren. 
 
Een staatloze kan een staatlozenpaspoort krijgen, en bovendien sneller en makkelijker de NLse 
nationaliteit krijgen. 
 
Instanties zoals UNHCR en ACVZ hadden al vaker geëist dat Nederland een procedure voor vaststelling 
van staatloosheid zou instellen. De internetconsultatie over het Wetsvoorstel Vaststellingsprocedure 
Staatloosheid vond al in 2016 plaats. Op 28 december 2020 heeft NL nu het wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer gepresenteerd. Zie hier.  

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26631
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35687-3.html
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BASISRECHTEN 

 
SvJ&V: ondanks corona kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers wel op straat gezet worden 
In deze periode van strenge lockdown zijn wel overal opvang-faciliteiten voor daklozen ingericht. 
Daardoor kunnen ook ongedocumenteerde vreemdelingen gebruik maken van de daklozenopvang. 
De opstraatzetting van afgewezen asielzoekers kan desondanks doorgaan, vindt de staatssecretaris. 
Afgewezen asielzoekers kunnen kiezen voor vrijwillig vertrek. Als ze dat niet doen, is dakloosheid hun 
eigen keuze, aldus de staatssecretaris. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: bescherming tegen huiselijk geweld mogelijk in de Dominicaanse Republiek 
Deze vrouw is met haar kinderen de Dominicaanse Republiek ontvlucht omdat ze mishandeld werd door 
haar ex-partner. Ze had wel aangifte kunnen doen en haar ex-partner had ook een contact-verbod 
gekregen. Daarom vindt de rechter dat de Dominicaaanse Republiek veilig genoeg is. (Rb Roermond, 
NL20.8838, 7.12.20) 
 
Rb: geen bescherming tegen huiselijk geweld mogelijk in El Salvador 
Deze vrouw had asiel gevraagd vanwege het bendegeweld in El Salvador, maar dat is afgewezen omdat 
dit geweld geen asielgrond oplevert. Wel vindt de rechter dat de overheid in El Salvador weinig 
bescherming biedt tegen geweld van (ex-)partners. De IND moet een nieuw besluit nemen waarin ook 
met dit aspect rekening wordt gehouden. (Rb Den Bosch, NL20.16647 en NL20.16648, 24.11.20) 
 
Rb: verblijfsrecht kinderen met EU-nationaliteit 
Een EU-burger heeft verblijfsrecht als hij werkt of diensten verleent, of gebruik maakt van diensten. Deze 
Spaanse moeder had twee maanden legaal gewerkt in NL, maar daarna niet meer. Haar Spaanse 
kinderen gaan sindsdien naar school. De rechter vindt dat de schoolgang van de kinderen verblijfsrecht 
voor hen en de moeder oplevert. Zie hier. 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
Vreemdelingendetentie kinderen 
Volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek hebben in 2019 70 gezinnen in vreemdelingenbewaring gezeten, 
waarvan er 45 zijn uitgezet (de helft naar het herkomstland, de anderen naar een land van eerder 
verblijf). Dat betekent dat 25 gezinnen niet zijn uitgezet. Zij zaten gemiddeld 7 dagen in detentie. 
Nét voor kerst is een Nigeriaans gezin met twee kinderen uitgezet in een groeps-uitzetting. Zie hier. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/12/24/antwoorden-kamervragen-over-het-beeindigen-van-de-coulance-regeling/antwoorden-kamervragen-over-het-beeindigen-van-de-coulance-regeling.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:13533
https://www.rd.nl/artikel/905873-asielzoekersgezin-in-vreemdelingendetentie-maar-toch-niet-uitgezet
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WAT IS ER TE DOEN? 

 
Debat: Na de verkiezingen: een betere positie voor ongedocumenteerden?, 22jan 19:30 de Balie 
Over de opvang en begeleiding van ongedocumenteerde (asielzoekers) in Nederland wordt al jaren 
landelijk gediscussieerd. Vanavond praten we met verschillende politieke partijen op de linkse en 
centrumflank over hoe zij kijken naar de positie van ongedocumenteerden. Waar gaan zij voor de 
verkiezingen op inzetten? 
https://debalie.nl/programma/na-de-verkiezingen-een-betere-positie-voor-ongedocumenteerden-22-
01-2021/ 
 
Vacature Fairwork: Projectcoördinator tegen arbeidsuitbuiting, 24-28upw 
Rollen en verantwoordelijkheden 
 Coördinatie van en meewerken aan een EU-project over arbeidsuitbuiting in de privésfeer; 
 Coördinatie van en meewerken aan een project over misstanden op het gebied van arbeidsuitbuiting 

in Amsterdam; 
 Meewerken aan een project over het bij autoriteiten melden van misstanden op het gebied van 

arbeidsuitbuiting; 
 Signaleren van trends op het gebied van arbeidsuitbuiting en dilemma’s rondom slachtofferschap. 
Reacties mét CV en motivatiebrief kun je voor zaterdag 16 januari 2021 sturen naar 
sollicitatie@fairwork.nu. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 22 januari 2021. 
https://www.fairwork.nu/2020/12/21/vacature-projectcoordinator-tegen-arbeidsuitbuiting/ 
 
 

 
 
 
 
 

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://debalie.nl/programma/na-de-verkiezingen-een-betere-positie-voor-ongedocumenteerden-22-01-2021/
https://debalie.nl/programma/na-de-verkiezingen-een-betere-positie-voor-ongedocumenteerden-22-01-2021/
https://www.fairwork.nu/2020/12/21/vacature-projectcoordinator-tegen-arbeidsuitbuiting/

