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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid,
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De burger verdient beter. Dat is niet alleen de titel van ons gezamenlijke jaarverslag
over het bijzondere (corona)jaar 2020, het is ook onze opdracht voor de komende
periode.

Datum

Wij onderschrijven dan ook van harte de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie
Uitvoeringsorganisaties (TCU) om onze relatie met u te intensiveren.

19 mei 2021
Onderwerp
Kennismaking en overzicht
aandachtspunten

Als start van een nog intensievere samenwerking, hebben wij voor u een aantal
aandachtspunten geformuleerd op basis van klachten en eigen onderzoek. Allemaal
kwesties waar burgers en kinderen in de knel zijn geraakt of dreigen te raken.
Daarmee belangrijke input voor uw werk als volksvertegenwoordiger. Deze signalen
zijn:
Fundamentele rechten
• Tijdens de coronacrisis wordt veel gesproken over fundamentele rechten. Over
maatregelen in relatie tot privacy, volksgezondheid, demonstraties en
bewegingsvrijheid. Maar ook de oplopende woningnood, etnisch profileren, het
toezicht op ingeslotenen, of situaties rondom vluchtelingen raken aan de
fundamentele rechten. Ook in Caribisch Nederland, waar basisvoorzieningen
zoals voedsel en water niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, staan deze
rechten onder druk. Daarom staan fundamentele rechten ook op de agenda van
Nationale ombudsman en Kinderombudsman.
Toegang tot recht
• Toegang tot je recht is van groot belang. Dat gaat niet altijd goed.
Aandachtspunten zijn laagdrempelige toegang tot de overheid (waaronder de
politie en Openbaar Ministerie), goede informatievoorziening, doorlooptijden en
toegesneden advies voor rechtzoekenden. Deze voorkomen juridische
procedures en maken duurzame oplossingen mogelijk. Die liggen ook buiten het
juridisch domein: een integrale en domein-overstijgende aanpak is nodig. Wij
vragen om een toegankelijke overheid voor alle burgers.
Migratie en asiel
• De Nationale- en Kinderombudsman zien in de vreemdelingenketen veel zaken
waar de rechten van mensen onder druk staan. Denk aan te hoge wachttijden bij
de IND waar nog geen oplossing voor is. Of mensen die een verblijfsvergunning
kregen via een generaal pardonregeling, maar niet kunnen naturaliseren. En ten
aanzien van de inzet van vreemdelingenbewaring geldt dat wij met de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van mening verschillen over de balans
tussen veiligheid en recht op vrijheid.
• Aandacht is ook nodig voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Tot hun
18e ontvangen zij voorzieningen en begeleiding van Nidos, daarna valt de hulp
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•

weg en zijn ze 'op papier' zelfstandig. De praktijk is vaak anders. Wij hebben
zorgen over het psychische welzijn en de zelfredzaamheid van de jongeren en
onderzoeken wat deze groep redelijkerwijs van de overheid mag verwachten.
Door de hele vreemdelingenwet heen, zien wij nog te weinig aandacht voor het
belang van het kind zoals het Kinderrechtenverdrag dit voorschrijft. Hierdoor
wordt in beslissingen geen rekening gehouden met onderdelen van het leven van
kinderen die voor hun ontwikkeling van belang zijn bij besluiten over verblijf,
internationale bescherming en/of terugkeer.

Graag gaan wij op korte termijn met uw commissie in gesprek over deze punten. Dan
willen we ook samen met u vooruitkijken naar welke onderwerpen onze gezamenlijke
aandacht verdienen. Wij horen graag of u daartoe bereid bent en kijken uit naar een
nadere kennismaking.

Met vriendelijke groet,

de Nationale ombudsman,

Margrite Kalverboer
de Kinderombudsvrouw

Reinier van Zutphen

Pagina 2

