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Januari 2019 – januari 2021

Kroniek opvang 
In de vorige Kroniek opvang1 zijn de ontwikkelingen tot 1 januari 2019 beschreven. Deze kroniek behandelt de wet- 
en regelgeving, beleid en rechtspraak over opvang2 tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021 met betrekking tot de 
opvang van asielzoekers en de opvang van vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf. 
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Afgezien van een voorstel voor herziening van de 
Opvangrichtlijn, wordt in deze kroniek met name aandacht 
besteed aan jurisprudentie over opvang. Er is aandacht voor 
nieuwe jurisprudentie van het EU Hof van Justitie over de 
Opvangrichtlijn en over de Terugkeerrichtlijn. Daarnaast 
wordt het unierechtelijke begrip ‘menselijke waardigheid’, 
zoals gebruikt door het Hof in deze jurisprudentie, verge-
leken met het verbod op onmenselijke behandeling, zoals 
geïnterpreteerd door het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, in recente zaken over opvang van asielzoekers. Tot 
slot aandacht voor nationale jurisprudentie, onder andere 
over de financiële toelage voor asielzoekers, de Handha-
ving en Toezichtlocatie en de Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening.

1. Opvang asielzoekers

1.1 Toepassingsbereik recht op opvang
Op grond van de Europese Opvangrichtlijn (2013/33/EU) 
hebben asielzoekers recht op opvang vanaf het moment 
dat ze een asielaanvraag doen totdat er een definitieve 
beslissing3 is genomen op dat verzoek, voor zover zij als 
verzoeker op het grondgebied mogen verblijven.4 Asielzoe-
kers die onder het toepassingsbereik vallen hebben onder 
andere recht op onderwijs,5 toegang tot de arbeidsmarkt6 
en materiële opvangvoorzieningen,7 bestaande uit huisves-
ting, voeding, kleding en een dagvergoeding.8 In de afge-
lopen kroniekperiode is dit toepassingsbereik in een aantal 
rechterlijke uitspraken aan de orde geweest.
In V.L.9 oordeelde het EU Hof van Justitie dat de 
Opvangrichtlijn van toepassing is zodra een asielzoeker 
een verzoek om internationale bescherming ‘doet’; regis-
tratie van het verzoek of formele indiening is niet vereist. 
Voor het ‘doen’ van een asielverzoek zijn geen adminis-
tratieve formaliteiten vereist, aldus het Hof. Het Hof 
besteedt in deze uitspraak geen aandacht aan het feit dat 
in sommige taalversies, zoals de Nederlandse, artikel 3 
van de Opvangrichtlijn het woord ‘indienen’ gebruikt 
en niet ‘doen’.10 Zodra een asielzoeker dus ten overstaan 
van een autoriteit te kennen geeft internationale bescher-
ming te willen, valt hij onder het toepassingsbereik van de 
Opvangrichtlijn en heeft hij recht op onder andere mate-
riële opvangvoorzieningen. Dat is ook relevant voor de 
Nederlandse praktijk, waarin asielzoekers in augustus 2020 
bijvoorbeeld soms de nacht moesten doorbrengen in de 
kale wachtruimte alvorens zij zich konden aanmelden en 

1 A&MR 2019-2, p. 65-70. 
2 Met het begrip ‘opvang’ wordt in deze kroniek gedoeld op het bieden van sociale 

voorzieningen (zoals onderdak en leefgeld) aan vreemdelingen die niet in 
aanmerking komen voor bijstand in de zin van de Participatiewet.

3 Volgt uit de definitie van ‘verzoeker’ in artikel 2, onder b Opvangrichtlijn. 
4 Artikel 3, lid 1 Opvangrichtlijn.
5 Artikel 14 Opvangrichtlijn.
6 Artikel 15 Opvangrichtlijn.
7 Artikel 17 Opvangrichtlijn. 
8 Zie de definitie van materiële opvangvoorzieningen in artikel 2, onder g 

Opvangrichtlijn. 
9 HvJ EU 25 juni 2020, C-36/20 PPU, ECLI:EU:C:2020:495, JV 2020/143 m.nt. 

Slingenberg. 
10 Zie hierover: C.H. Slingenberg, ‘Reception Conditions Directive (recast): Relevance 

in Times of High Numbers of Asylum Applications’, in: P. Minderhoud, & K. Zwaan 
(Eds.), The recast Reception Conditions Directive: Central Themes, Problem Issues, 
and Implementation in Selected Member States, Wolf legal publishers 2016, p. 9-25. 

toegang kregen tot een opvangcentrum, vanwege een perso-
neelstekort bij de IND.11 

In reactie op het in de vorige kroniek reeds besproken arrest 
Gnandi12 van het Hof van Justitie, is in de afgelopen kroniek-
periode ook meer duidelijkheid ontstaan over het beëin-
digen van het recht op opvang wanneer een asielverzoek 
kennelijk ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard. 
Uit Gnandi bleek dat in die gevallen er recht op opvang moet 
blijven bestaan totdat de voorzieningenrechter heeft beslist 
op het verzoek om een voorlopige voorzieningen om het 
beroep tegen de afwijzing van het asielverzoek in Neder-
land te mogen afwachten. In Nederland werd het recht op 
opvang echter beëindigd na afwijzing van het asielverzoek 
als kennelijk ongegrond of niet-ontvankelijk. Om ervoor 
te zorgen dat het Nederlandse stelsel in overeenstemming 
was met het Unierecht ging de Afdeling ‘om’ met betrek-
king tot de vraag of er in afwachting van een beslissing om 
een verzoek om een voorlopige voorzieningen, terwijl het 
beroep geen schorsende werking heeft, sprake is van recht-
matig verblijf (in de zin van artikel 8, onder h Vw 2000). 
In 2002 oordeelde de Afdeling dat dat niet het geval was.13 
In 2019 oordeelde de Afdeling echter dat waar in artikel 8, 
onder h Vw 2000 wordt gesproken over een ‘beroepschrift’ 
daaronder tevens moet worden gelezen een ‘verzoekschrift’, 
en er dus in afwachting van een beslissing om een verzoek 
om een voorlopige voorziening wel degelijk sprake is van 
rechtmatig verblijf.14 Dat betekent dat er in die gevallen ook 
een recht op opvang blijft bestaan totdat er op het verzoek 
om een voorlopige voorziening is beslist.15 

1.2 Wekelijkse financiële toelage
In Nederland krijgen asielzoekers tijdens de rust- en voor-
bereidingstermijn en de algemene asielprocedure geen 
wekelijkse financiële toelage (artikel 9, lid 5 Rva 2005). 
Tijdens de eerste fase van de asielprocedure krijgen asiel-
zoekers dus alleen voorzieningen in natura. In 2017 stelde 
een groep asielzoekers die hadden verbleven in de noodop-
vang in Heumensoord beroep in tegen de afwijzing van 
het verzoek om een financiële toelage door het COA. Nadat 
de rechtbank dit beroep niet-ontvankelijk had verklaard 
vanwege het ontbreken van procesbelang en de Afde-
ling deze uitspraak had vernietigd en de zaak had terug-
verwezen naar de rechtbank,16 oordeelde de rechtbank in 
september 2019 dat het onthouden van de financiële toelage 
tijdens de rust- en voorbereidingstermijn niet in zijn alge-
meenheid in strijd is met de Opvangrichtlijn. Wel moest 
artikel 9, lid 5 Rva 2005 in dit specifieke geval buiten toepas-
sing blijven, omdat de rust- en voorbereidingstermijn meer-
dere maanden had geduurd, in plaats van enkele dagen of 
weken.17 De Afdeling verklaarde het daartegen door het 
COA ingestelde beroep gegrond,18 mijns inziens zonder 
overtuigende motivering.19 

11 Zie hierover C.H. Slingenberg, ‘Hebben asielzoekers recht op een bed?’, Verblijfblog, 
Zie http://verblijfblog.nl/hebben-asielzoekers-recht-op-een-bed/. 

12 HvJ EU 19 juni 2018, C-181/16, ECLI:EU:C:2018:465, JV 2018/167 m.nt. 
Geertsema. 

13 ABRvS 10 juni 2002, ECLI:NL:RVS:2002:AE6645. Zie hierover ook: C.H. Slingenberg, 
‘Illegaal verblijf met toestemming. Uitspraak Uitgelicht. Gnandi en C. e.a’, A&MR 
2018-10, p. 496-501.

14 ABRvS 15 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3442, JV 2019/200 m.nt. Bouma. 
15 ABRvS 6 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:8, JV 2020/29. 
16 ABRvS 10 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2355. 
17 Rb Den Haag, zp Groningen (MK) 17 september 2019, JV 2019/182.
18 ABRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1803, JV 2020/170 m.nt. Slingenberg.
19 Zie mijn noot bij deze uitspraak in JV 2020/170 m.nt. Slingenberg. 
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Volgens de Afdeling is het onthouden van de wekelijkse 
financiële toelage dus niet in strijd met de Opvangricht-
lijn.20 Dat is ook relevant voor bijvoorbeeld asielzoekers 
afkomstig uit een veilig land van herkomst, die sinds 
september 2020 ook geen wekelijkse financiële toelage meer 
ontvangen.21

1.3 Sancties 
Op grond van artikel 20, lid 4 van de Opvangrichtlijn 
mogen lidstaten sancties vaststellen op ernstige inbreuken 
op de regels met betrekking tot de opvangcentra en op 
ernstige vormen van geweld. In de zaak Haqbin22 oordeelde 
het Hof van Justitie dat een dergelijke sanctie er nooit uit 
mag bestaan dat een asielzoeker geheel wordt uitgesloten 
van materiële opvangvoorzieningen, ook niet tijdelijk. Dit 
zou volgens het Hof in strijd zijn met het vereiste dat asiel-
zoekers te allen tijde een waardige levensstandaard moet 
worden gegarandeerd en sancties in overeenstemming 
moeten zijn met het evenredigheidsbeginsel. Deze twee 
waarborgen staan in lid 5 van artikel 20 van de Opvangricht-
lijn. Hoewel Haqbin minderjarig was, is de redenering 
van het Hof zeer algemeen, en dus ook van toepassing 
op volwassen asielzoekers, zo concludeerde ook de Afde-
ling.23 Ook in Nederland kon daarom niet langer bij wijze 
van sanctie iemand tijdelijk, of voor altijd, uit de opvang 
worden gezet. In plaats van het tijdelijk onthouden van 
opvang zijn ‘time-outplekken’ ingericht, met ‘minimale 
voorzieningen’.  Asielzoekers die op zulke time-outplekken 
worden geplaatst ontvangen geen financiële toelage en 
slechts basale verstrekkingen in natura, ‘zoals de verstrek-
king van standaardmaaltijden in plaats van de mogelijk-
heid om zelf te koken’.24  
Daarnaast bestaat sinds 2017 de mogelijkheid om asielzoe-
kers die overlast veroorzaken in een opvangcentrum over 
te plaatsen naar een speciaal opvangcentrum voor overlast-
gevende asielzoekers: de extra begeleiding en toezichtloca-
ties (EBTL) in Amsterdam en Hoogeveen, opgevolgd sinds 
februari 2020 door de Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) 
in Hoogeveen. De vreemdelingencirculaire definieert ‘over-
last’ als:

 ‘onder meer (…) (herhaaldelijk) agressief verbaal en non-verbaal 
gedrag richting medebewoners of personeel op de (opvang)locatie 
of daarbuiten, het aanrichten van vernielingen of het discrimineren 
of intimideren van medebewoners’.25

Asielzoekers worden niet overgeplaatst indien zij op korte 
termijn zelfstandig vertrekken uit Nederland of kunnen 
worden uitgezet, in vreemdelingenbewaring kunnen 
worden genomen of in een psychiatrische zorginstelling 
kunnen worden opgenomen.26  

20 Ik vind dat oordeel niet overtuigend, zie: C.A. Groenendijk en C.H. Slingenberg, 
‘Niet bij brood alleen. Onthouden dagvergoeding aan asielzoekers in noodopvang is 
onwettig’, A&MR 2016, p. 112-114; C.H, Slingenberg, ‘Geen cent te makken. Over 
de financiële toelage voor asielzoekers’, A&MR  2020, p. 292-295. 

21 Artikel 9, lid 7 Rva 2005, ingevoegd bij Regeling van de Staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid van 14 september 2020, nummer 2995026, houdende wijziging van 
de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 
2005 in verband met de versobering van de verstrekkingen aan bepaalde groepen 
asielzoekers, Stcrt 2020, 48688. 

22 HvJ EU 12 november 2019, C-233/18, ECLI:EU:C:2019 :956, JV 2019/197 m.nt. 
Slingenberg.

23 ABRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1622, JV 2020/157 m.nt. Larsson. 
24 Kamerstukken 2019/20, 19637, nr. 2642. 
25 Vc 2000 A5/5. Zie ook: Kamerstukken II, 2016/17, 19637 en 33042, nr. 2336. 
26 Kamerstukken II, 2018/19, 19637, nr. 2446.

In de HTL is sprake van een ‘permanente en stelselmatige 
wijze van toezichthouden’27 door middel van de inzet van 
camera’s, fouilleringen, alcoholcontroles, kamerinspecties, 
time-out kamers en een meldplicht (in de praktijk moeten 
asielzoekers zich twee keer per dag melden met vingeraf-
drukregistratie28). De vrijheid van bewoners van de HTL 
wordt op grond van artikel 56 Vw 2000 beperkt. Bewoners 
mogen alleen verblijven ‘op en in een gebied rondom de 
HTL’.29 Uit rechtspraak blijkt dat dit betekent dat bewoners 
zich alleen mogen bevinden op een ‘groenstrook’ aanslui-
tend aan de HTL, die is omzoomd met een hoog hekwerk 
en voorzien van camera’s. Bewoners van de HTL hebben 
alleen tussen 14 en 16 uur toegang tot deze groenstrook.30 
Het niet nakomen van deze vrijheidsbeperkende maatregel 
is een strafbaar feit en kan worden gestraft met hechtenis 
van maximaal zes maanden of een geldboete van de tweede 
categorie.31

Plaatsing in de HTL is ‘in beginsel’ voor maximaal drie 
maanden. Als er in de tussentijd sprake is van ‘waarneem-
baar goed gedrag’ kan de plaatsing worden verkort, maar 
als de asielzoeker overlast blijft geven of zich bijvoorbeeld 
niet aan de vrijheidsbeperkende maatregel houdt, kan de 
plaatsing worden verlengd.32 In de periode tot april 2019 
verbleven asielzoekers gemiddeld 47 dagen in de EBTL. 
Vijftien procent van de bewoners verbleef er echter langer 
dan 90 dagen.33 In de periode tot april 2019 is 48 % van de 
asielzoekers met onbekende bestemming vertrokken uit 
de EBTL.34 Mediaberichten suggereren dat ook de HTL 
door ongeveer de helft van de asielzoekers wordt verla-
ten.35 Asielzoekers die de HTL verlaten hebben geen recht 
op opvang meer, plegen mogelijk een strafbaar feit36 en 
kunnen in vreemdelingenbewaring worden genomen.37 
Gelet op deze ernstige consequenties is verlaten van de HTL 
niet voor alle bewoners een reële optie.

Hoewel het verblijf in de HTL vanwege de perma-
nente controle en forse vrijheidsbeperkingen veel over-
eenkomsten vertoont met vrijheidsontneming, is in de 
rechtspraak tot nu toe aangenomen, op basis van verschil-
lende redeneringen, dat er in de HTL geen sprake is van 
vrijheidsontneming.38

27 Rb Den Haag, zp Den Bosch 25 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4558.
28 Zie Rb Den Haag, zp Groningen 10 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6252, para 

7.3.1. 
29 Vc 2000 A5/5. Zie ook Kamerstukken II, 2019/20, 19637, nr. 2572. 
30 Zie Rb Den Haag, zp Den Bosch 25 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4558 en Rb 

Den Haag, zp Groningen 10 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6252
31 Artikel 108, lid 1 Vw 2000. 
32 Kamerstukken II, 2016/17, 19637 en 33042, nr. 2336. Zie ook: Vc 2000 A5/5.
33 J. Kuppens e.a., Asielzoekers in het gareel? Plan-, proces en effectevaluatie werking 

extra begeleiding en toezichtlocaties, WODC 2019, p. 80.
34 Idem, p. 97.
35 ‘Helft overlastgevende asielzoekers loopt weg uit speciale opvang’, 20 juli 2020, 

beschikbaar op: https://bit.ly/38O1Ez9 (geraadpleegd op 13 november 2020). 
36 Over de vraag of aangenomen kan worden dat de vrijheidsbeperkende 

maatregel wordt opgeheven bij het verlaten van de EBTL/HTL bestaat geen 
overeenstemming in de rechtspraak. Zie Rb Den Haag, zp Den Bosch 25 mei 
2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4558 en Rb Den Haag, zp Groningen 10 juli 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:6252. 

37 Zie Rb Den Haag, zp Den Bosch 25 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4558. 
38 Rechtbank Den Bosch oordeelde bijvoorbeeld dat asielzoekers er ‘eenvoudigweg’ 

voor kunnen kiezen om hun gedrag aan te passen zodat terugplaatsing naar een 
reguliere opvanglocatie aan de orde komt. Het gedrag ‘en daarmee de uitkomst 
van de [vierwekelijkse tussen]evaluatie en beoordeling [ligt] nagenoeg geheel 
in de invloedsfeer van eiser’, volgens de rechtbank (Rb Den Haag, zp Den Bosch 
25 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4558). Rechtbank Groningen oordeelde (in 
tegenstelling tot Rechtbank Den Bosch) dat indien asielzoekers de HTL op eigen 
initiatief verlaten zonder formeel afstand te doen van het recht op opvang, uit de 
praktijk kan worden afgeleid dat dan de maatregel op grond van artikel 56 Vw 2000 
wordt opgeheven, ook als dat ‘niet onmiddellijk als zodanig wordt geregistreerd’, 
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Beroep tegen plaatsing in de EBTL of HTL is wel op andere, 
meer formele, gronden gegrond verklaard, bijvoorbeeld 
vanwege het ontbreken van een ingangsdatum,39 het 
ontbreken van een kruisje bij één van de genoemde gronden 
voor vrijheidsbeperking op het standaardformulier, 40 het 
reeds overplaatsen voorafgaande aan het formele besluit41 of 
een motiveringsgebrek met betrekking tot de in het beleid 
vastgestelde uitzondering op de doelgroep voor de EBTL.42

1.4 Menselijke waardigheid vs. onmenselijke behandeling
In de afgelopen kroniekperiode zijn er een aantal belang-
rijke uitspraken verschenen van de Europese hoven met 
betrekking tot de opvang van asielzoekers. Wat opvalt 
aan deze uitspraken is een verschil in de minimum voor-
waarden voor het verzekeren van de menselijke waardig-
heid in de uitspraken van het EU Hof van Justitie aan de ene 
kant en het ‘minimum level of severity’ voor het aannemen van 
onmenselijke behandeling in de uitspraken van het EHRM.
Naast de reeds genoemde uitspraak in de zaak Haqbin 
deed het HvJ EU nog een belangrijke uitspraak over de 
Opvangrichtlijn: de zaak K.S.43 over toegang tot de arbeids-
markt. In deze uitspraak oordeelde het HvJ EU dat ook 
asielzoekers ten behoeve van wie een overdrachtsbe-
sluit op grond van de Dublin-verordening was genomen 
(‘Dublin-claimanten) na negen maanden toegelaten moeten 
worden tot de arbeidsmarkt. Hoewel dit strikt genomen 
niet nodig was, baseerde het HvJ EU dit oordeel gedeeltelijk 
op de verplichting van lidstaten om te allen tijde de mense-
lijke waardigheid van asielzoekers te waarborgen. Volgens 
het Hof van Justitie houdt het verzekeren van de menselijke 
waardigheid dus in dat asielzoekers nooit, ook niet tijde-
lijk, bij wijze van sanctie mogen worden uitgesloten van 
onderdak, voeding en kleding. De verplichting om deze 
voorzieningen te verschaffen bestaat bovendien, zo weten 
we door de zaak V.L., vanaf het moment dat de wens om asiel 
te willen aanvragen wordt geuit. Daarnaast houdt het verze-
keren van menselijke waardigheid in dat asielzoekers, mits 
zij voldoende meewerken in de asielprocedure, uiteindelijk 
moeten worden toegelaten tot de arbeidsmarkt. 

In de jurisprudentie van het EHRM ligt de lat voor het 
aannemen van onmenselijke behandeling veel hoger. De 
zaak N.H. en anderen tegen Frankrijk44 bijvoorbeeld betrof 
asielzoekers die geen plek kregen in een opvangcentrum 
omdat alle plekken vol waren, en om die reden op straat 
moesten slapen. Ze moesten daarnaast lang wachten op de 
registratie van hun asielverzoek en op de financiële toelage 
waarop ze recht hadden volgens het Franse recht. Het 
Hof oordeelde met betrekking tot drie klagers dat artikel 

waardoor het verlaten van de HTL geen strafbaar feit is (Rb Den Haag, zp Groningen 
10 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:6252). 

39 Rb Den Haag, zp Zwolle 13 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10926. 
40 Rb Den Haag, zp Den Bosch 13 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11552.  
41 Rb Den Haag, zp Groningen 15 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8422.
42 Rb Den Haag, zp Groningen 22 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:4968. Dit is het 

enige voorbeeld van een zaak waarin het beroep vanwege psychische problematiek 
gegrond werd verklaard, omdat de asielzoeker bewijs had overgelegd van een 
eerdere opname in een psychiatrische kliniek. Andere zaken waarin een beroep 
op psychische problematiek werd gedaan werden ongegrond verklaard omdat 
de asielzoeker dit onvoldoende had onderbouwd (Rb Den Haag, zp Haarlem 16 
april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3556; Rb Den Haag, zp Groningen 15 augustus 
2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8422; Rb Den Haag, zp Groningen 10 juli 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:6252, r.o. 6). 

43 HvJ EU 14 januari 2021, C-322/19 en C-385/19, ECLI:EU:C:2021:11, JV 2021/29 
m.nt. Slingenberg.

44 EHRM 2 juli 2020, nrs. 28820/13, 75547/13 en 13114/15, 
ECLI:CE:ECHR:2020:0702JUD002882013, JV 2020/165 m.nt. C.H. Slingenberg. 

3 EVRM was geschonden. Met betrekking tot één klager 
oordeelde het hof dat de situatie niet ernstig genoeg was om 
te kwalificeren als onmenselijke of vernederende behande-
ling. Deze klager, S.G., moest 28 dagen wachten op regis-
tratie van zijn asielverzoek en 63 dagen op zijn financiële 
toelage, terwijl hij al die tijd geen onderdak kreeg. Het 
Hof oordeelde dat, hoe moeilijk die periode ook moet zijn 
geweest, hij in elk geval na 63 dagen de middelen had om te 
voorzien in zijn meest basale behoeften. 
Een ander voorbeeld is de zaak B.G. en anderen tegen Frank-
rijk.45 Deze zaak betrof een asielzoekersgezin met drie jonge 
kinderen, die, bij gebrek aan ruimte in reguliere opvang-
centra, in een tentenkamp op een parkeerplaats, met zeer 
slechte sanitaire voorzieningen, moesten verblijven. Omdat 
het gezin na drie maanden en elf dagen in een appartement 
werd gehuisvest, oordeelde het Hof dat de leefomstandig-
heden snel en significant verbeterden. Bovendien ontbrak 
het klagers volgens het Hof niet aan het vooruitzicht op 
verbetering van de situatie, omdat de klagers na ruim een 
maand hun asielaanvraag formeel konden indienen en 
dat verzoek vervolgens in een versnelde procedure werd 
behandeld. Omdat de klagers verder onvoldoende speci-
fieke informatie hadden verschaft over hun eigen leef-
omstandigheden in het kamp, en wel werden voorzien 
van voedselbonnen, medische hulp en onderwijs voor de 
kinderen, concludeerde het Hof dat artikel 3 EVRM niet was 
geschonden.

1.5 Voorstel voor een herziening van de opvangrichtlijn46

In de vorige kroniek werd het voorstel van de Europese 
Commissie voor een herziening van de Opvangrichtlijn 
reeds besproken.47 Dat voorstel is nog niet aangenomen. 
In het nieuwe migratie- en asielpact, bekendgemaakt 
in september 2020,48 roept de Commissie de raad en het 
parlement op om dit voorstel nu snel aan te nemen. In de 
tussentijd is wel meer bekend geworden over het politieke 
compromis dat was bereikt tussen de raad en het parlement 
in 2018 en enkele verdere voorgestelde amendementen 
door de raad.49 De overeengekomen amendementen en 
compromissen zien bijvoorbeeld op de mogelijkheid om 
asielzoekers een bepaald geografisch gebied toe te wijzen, 
de mogelijkheid om opvangvoorzieningen volledig in te 
trekken of te beperken, de definitie van de financiële vergoe-
ding en vertegenwoordigers voor alleenstaande minderja-
rige asielzoekers. Aangezien enkele lidstaten aandringen op 
het behandelen van alle asielinstrumenten als één pakket50 
is snelle acceptatie van dit compromis niet te verwachten.

45 EHRM 10 september 2020, nr. 63141/13, 
ECLI:CE:ECHR:2020:0910JUD006314113. 

46 Zie voor een uitgebreide analyse van het commissievoorstel en de overeengekomen 
amendementen mijn te verschijnen blog: L. Slingenberg, ‘Political Compromise on 
a Recast Asylum Reception Conditions Directive: Dignity Without Autonomy?’, te 
verschijnen op: http://eumigrationlawblog.eu/. 

47 Commission Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
laying down standards for the reception of applicants for international protection 
(recast), COM(2016) 465 final, of 13 July 2016.

48 Commission Communication on a New Pact on Migration and Asylum, COM(2020) 
609 of 23 September 2020. 

49 Statewatch, ‘EU: Tracking the Pact: Secret documents on reception conditions and 
qualification for international protection’, 1 oktober 2020, https://bit.ly/3eNJGQZ. 

50 EU observer, ‘EU ‘front-line’ states want clearer migration rules’ 26 november 2020, 
https://euobserver.com/migration/150196. 
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2.  Opvang vreemdelingen zonder 
rechtmatig verblijf
Anders dan eerdere periodes, zijn er in de afgelopen 
kroniekperiode over opvang van vreemdelingen zonder 
rechtmatig verblijf geen grote ontwikkelingen geweest. 
Wel is er meer duidelijkheid gekomen over de omvang van 
de rechterlijke toetsing bij toegang tot en uitzetting uit de 
landelijke vreemdelingenvoorzieningen en heeft het Hof 
van Justitie een nieuwe uitspraak gedaan over het recht 
op elementaire levensvoorzieningen voor vreemdelingen 
zonder rechtmatig verblijf die zorgen voor een ernstig ziek 
familielid.

De pilot met vijf landelijke vreemdelingenvoorzieningen 
(LVV’s, zie vorige kroniek) loopt nog steeds. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat, net als bij de gemeentelijke bed, 
bad en broodvoorzieningen, de opvang in de LVV’s in 
de rechtspraak wordt gekwalificeerd als buitenwettelijk 
begunstigend beleid.51 Er bestaat geen juridische verplich-
ting tot het bieden van opvang in de LVV’s, omdat kan 
worden volstaan met een aanbod voor opvang in de vrij-
heidsbeperkende locatie (vbl). Dat betekent dat de rechter 
slechts marginaal toetst of het LVV-beleid consistent wordt 
toegepast. Vreemdelingen die buiten de doelgroep van een 
LVV vallen, zoals vreemdelingen afkomstig uit een veilig 
land van herkomst, vreemdelingen met een zwaar inreis-
verbod of vreemdelingen aan wie artikel 1F van het Vluch-
telingenverdrag wordt tegengeworpen, kunnen zich 
slechts wenden tot de staatssecretaris met een verzoek om 
toegang tot de vbl. Vreemdelingen die wel onder de doel-
groep van de LVV vallen moeten een verzoek om toegang 
juist indienen bij de gemeente, ook al verleent de gemeente 
toegang namens de staatssecretaris.52 De mogelijkheid van 

51 Rb Den Haag, zp. Amsterdam 5 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4410 
en 24 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2997 en 13 augustus 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:8231. 

52 Rb Den Haag, zp. Amsterdam 1 april 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3285. 

onderdak in de vbl wordt ook ten grondslag gelegd aan het 
toewijzen van een vordering van ontruiming van de LVV.53

Het Hof van Justitie EU heeft in de zaak L.M. de eerdere lijn 
met betrekking tot opvang van ernstig zieke vreemdelingen 
zonder rechtmatig verblijf uit Abdida voortgezet en enigs-
zins uitgebreid. In Abdida54 oordeelde het Hof dat ernstig 
zieke vreemdelingen die stellen dat terugkeer naar hun 
land van herkomst in strijd is met artikel 3 EVRM vanwege 
het ontbreken van deugdelijke medische voorzieningen, 
het beroep tegen de weigering van verblijf op die grond 
in het gastland moeten kunnen afwachten. Gedurende de 
behandeling van het beroep tegen de weigering van het 
verblijf en terugkeerbesluit, moeten lidstaten ‘zo veel als 
mogelijk’ voorzien in de elementaire levensbehoeften van 
deze ernstig zieke vreemdelingen. De lidstaten mogen 
daarbij zelf bepalen op welke wijze zij in deze levensbe-
hoeften willen voorzien. Op grond van artikel 14 van de 
Terugkeerrichtlijn moeten lidstaten in dergelijke situaties 
alleen voorzien in dringende medische zorg en essentiële 
behandeling van ziekte. Volgens het Hof is deze waarborg 
echter alleen effectief wanneer lidstaten ook voorzien in 
de basisbehoeften van de betrokken vreemdeling. In L.M. 
oordeelde het Hof dat deze verplichting ook geldt indien 
niet de vreemdeling zelf, maar zijn meerderjarige kind die 
van hem afhankelijk is, ernstig ziek is.55 Ook ten behoeve 
van ‘mantelzorgende’ vreemdelingen moet dus tijdens de 
beroepsprocedure tegen een terugkeerbesluit ‘in de mate 
van het mogelijke’ worden voorzien in de elementaire 
levensbehoeften. t

53 Rb Amsterdam 19 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6160. Uit jurisprudentie 
over artikel 8 EVRM en het recht op respect voor een woning volgt echter dat 
ook andere omstandigheden in de belangenafweging moeten worden betrokken, 
zie C.H. Slingenberg & L. Bonneau, ‘(In)formal Migrant Settlements and Right to 
Respect for a Home’, European Journal of Migration and Law 2017 (4), p. 335-369.  

54 HvJ EU 18 december 2014, zaak C-562/13, JV 2015/59 m.nt. Larsson, RV 2014, nr. 
62 m.nt. Kok.

55 HvJ EU 30 september 2020, zaak C-402/19, JV 2020/200. 
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