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Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) steunt de klacht die Defence 
for Children International heeft ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten tegen 
de Nederlandse Staat waarin de Staat wordt opgeroepen om het recht van alle kinderen op 
onderdak te realiseren, ongeacht hun verblijfsstatus.1  
 
Sinds 1 juli 1998 legt de Nederlandse Koppelingswet een relatie tussen het verblijfsrecht van 
vreemdelingen en de voorzieningen die de overheid hen al dan niet verstrekt. Op grond van het 
koppelingsbeginsel in artikel 10 Vreemdelingenwet 2000 ontvangt een vreemdeling zonder 
rechtmatig verblijf geen voorzieningen. Een uitzondering wordt gemaakt ten aanzien van het 
recht op onderwijs, noodzakelijke medische zorg en rechtsbijstand. Het recht op sociale 
voorzieningen, en daarmee onderdak, valt wél onder werking van de Koppelingswet.  
 
Vreemdelingen, waaronder kinderen, zonder verblijfsstatus zijn op basis van artikel 11 lid 2 
juncto artikel 16 lid 2 van de Wet Werk en Bijstand tevens uitgesloten van algemene en 
bijzondere bijstand. Rechtvaardiging voor deze uitsluiting van voorzieningen is dat 
vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, niet aangemoedigd mogen worden in 
Nederland te blijven omdat er voorzieningen worden verschaft en zij zelf verantwoordelijk zijn 
voor de moeilijke situatie waarin zij zich bevinden.  
 
Het NJCM onderschrijft de stelling van Defence for Children International dat kinderen niet 
verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de situatie waarin zij leven. Omdat de 
Koppelingswet voor kinderen zonder rechtmatig verblijf het recht op goede huisvesting 
blokkeert, leven veel ‘illegale’ kinderen in zeer slechte omstandigheden, in overvolle kamers, met 
slechte hygiëne. Dit terwijl goede huisvesting een onmisbare voorwaarde is ter verwezenlijking 
van andere basisrechten, zoals het recht op onderwijs, het recht op een goede gezondheid en het 
recht op respect voor een gezinsleven. De Centrale Raad van Beroep heeft in uitspraken over 
bijstand aan kinderen van illegale vreemdelingen positief geoordeeld over kinderen die in 
afwachting waren van een beslissing over hun verblijfsstatus.2 Het NJCM is van oordeel dat 
uitsluiting van illegale kinderen die niet in afwachting zijn van een beslissing over hun 
verblijfsstatus tevens onevenredig geacht moet worden met het koppelingsbeginsel.  
 
Als uiterste consequentie kunnen kinderen op dit moment gescheiden worden van hun ouders bij 
wijze van kinderbeschermingsmaatregel omdat de ouders geen onderdak voor hun kinderen 
kunnen realiseren.  Deze praktijk acht het NJCM in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens (EVRM) en met artikel 9 van het Internationaal Verdrag voor de 
Rechten van het Kind (IVRK).  
                                                 
1 Zie hiervoor: http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/4_collective_complaints/list_of_collective_complaints/ 
(klacht nr 47). 
2 Uitspraak van 24 januari 2006 LJN: AV0197, Centrale Raad van Beroep , 05/3621 WWB + 05/3622 WWB. 

https://intranet.defenceforchildren.nl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/4_collective_complaints/list_of_collective_complaints/


Het is de taak van de overheid om de ouders te ondersteunen in hun opvoedingsproblemen en 
hen te helpen met de praktische problemen die zij hebben. Dit is zelfs het geval indien de 
praktische problemen gedeeltelijk aan de ouder zelf is toe te rekenen.3  
 
Het hebben van wetgeving en beleid op basis waarvan kinderen zonder een verblijfsstatus het 
recht op onderdak wordt onthouden, is mede in het licht van het IVRK, in strijd met het 
Europees Sociaal Handvest. Zoals Defence for Children International in de klacht aangeeft, 
hebben alle kinderen recht op alle rechten. Het recht op onderdak is een voorwaarde om de 
rechten te kunnen realiseren die zijn opgenomen in het IVRK, het EVRM en het Europees 
Sociaal Handvest.  
 
Het NJCM verzoekt de Nederlandse Staat om het recht op onderdak voor kinderen ongeacht 
hun verblijfsstatus op te nemen in wetgeving en beleid.  
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3 Zie hiervoor: EHRM 26 maart 2007 (Walla en Wallova v. Tjechië) 23848/04.  


