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Amicusbrief Public Interest Litigation Project Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
(PILP/NJCM) in het kader van de procedure tegen gedwongen verhuizing gezinnen Gezinslocatie 
Almelo

Inleiding
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) komt al decennia lang op voor de 
mensenrechten in Nederland. Dat doen de meer dan duizend leden door nieuw beleid en 
wetsvoorstellen te toetsen aan mensenrechtenstandaarden, door te rapporteren over de naleving 
van internationale en Europese verdragen en door het organiseren van bijeenkomsten. Soms is dat 
allemaal niet voldoende. Daarom ondersteunt het Public Interest Litigation Project (PILP) van NJCM 
strategische procedures die individuen en minderheden een stem kunnen geven. In dit kader 
ondersteunt het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)  de door de advocaten, 
mr. dr. Ch. Samkalden (Prakken d’Oliveira advocaten) en mr. C.J. Ullersma (Van der Woude de Graaf 
advocaten) aangespannen procedure over de gedwongen verhuizing van  gezinnen uit de 
gezinslocatie Almelo. 

Achtergrond
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft besloten de Gezinslocatie Almelo om te vormen 
tot een regulier asielzoekerscentrum (AZC). De verhuizing van alle bewoners van de gezinslocatie 
Almelo was volgens de Staat noodzakelijk omdat een overschot bestond aan plaatsen in 
gezinslocaties en een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Gezinnen die in gezinslocatie 
Almelo verbleven worden hierdoor genoodzaakt gedwongen te verhuizen uit de gezinslocatie. De 
(toenmalige) bewoners van de gezinslocatie Almelo zijn een procedure gestart tegen deze 
gedwongen verhuizing. Een verzoek om een voorlopige voorziening in deze procedure is afgewezen. 
Ook een kort geding heeft niet geleid tot het voor de gezinnen gewenste resultaat.1 

Met het oog hierop vraagt het NJCM in deze brief uw aandacht voor het volgende:
- Het verbod van inmenging in het woonrecht van deze gezinnen beschermd door het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) en het Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), 
waarvoor de noodzakelijke wettelijke basis ontbreekt. 

- Gebrek aan een kenbare afweging van de belangen van betrokken kinderen. 

Inmenging woonrecht artikelen 8 EVRM, 17 IVBPR, 16 IVRK.
Het NJCM onderschrijft het standpunt van Defence for Children (DCI) in haar brieven van 7 
september 2015 en 4 februari 2016. Gedwongen verhuizing van de gezinnen uit de Gezinslocatie 
betekent een inbreuk op hun woonrecht zoals beschermd door de artikelen 8 EVRM, 17 IVBPR, 16 
IVRK. Inmenging in het grondrecht beschermd door artikel 8 EVRM is uitsluitend toegestaan als 
voldaan wordt aan de voorwaarden die in het tweede lid van dit artikel zijn geformuleerd.2 
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Een belangrijke voorwaarde is dat een inbreuk bij wet moet zijn voorzien. De gezinslocaties zijn in het
leven geroepen om gehoor te geven aan  de uitspraken van het Gerechtshof Den Haag en de Hoge 
Raad waarin beide hebben overwogen dat op de Staat een rechtsplicht rust om te voorzien in opvang
voor gezinnen zonder rechtmatig verblijf met minderjarige kinderen.3 Tot op heden is er geen 
wettelijke regeling voor deze vorm van opvang.4 Nu een wettelijke regeling en daarmee een 
grondslag voor inmenging ontbreekt, is het besluit reeds daarom in strijd met artikel 8 EVRM artikel 
16 IVRK en artikel 17 IVBPR.5 

Belang van het kind artikel 3 IVRK
Artikel 3 IVRK stelt het belang van het kind voorop. Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat bij alle 
maatregelen betreffende kinderen de belangen van het kind een eerste overweging vormen. Het VN-
Kinderrechtencomité heeft benadrukt dat het ‘belang van het kind’-beginsel daadwerkelijk als 
maatstaf dient te functioneren voor elk wetgevend, bestuurlijk of rechtsprekend lichaam.6 

Artikel 3 IVRK verplicht om het belang van het betrokken kind een eerste overweging te laten zijn. Dit
brengt met zich mee dat op zijn minst het belang van het kind kenbaar wordt meegewogen in de 
besluitvorming en dat wanneer dit belang niet de doorslag geeft, gemotiveerd wordt waarom niet.7 
Dit blijkt uit artikel 3 IVRK zelf, maar ook uit verschillende General Comments van het VN-
Kinderrechtencomité.8

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar rechtspraak meermaals overwogen 
dat het bestuursorgaan in zaken waarbij kinderen zijn betrokken, de belangen van die kinderen in de 
besluitvorming moet betrekken.9  In dit kader verwijst het NJCM ook naar de uitspraak van 16 
november 1990 waarin de Hoge Raad uitdrukkelijk heeft overwogen dat het een taak is van de 
Nederlandse rechter om “het Nederlandse recht zoveel mogelijk aldus […] uit te leggen en toe te 
passen dat de Staat aan zijn verdragsverplichtingen voldoet.”10 
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Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) blijkt bovendien dat 
het Hof in verscheidene uitspraken de rechten van het kind heeft betrokken bij de uitleg van artikel 8
EVRM en in het kader van de krachtens het tweede lid van dat artikel te maken belangenafweging de
verplichting van de verdragsstaten benadrukt om in het bijzonder rekening te houden met de 
belangen van minderjarigen.11  Het EHRM toetst hierbij rechtstreeks aan het IVRK. Het belang van het
kind heeft zodanig gewicht dat de Staat geen ruime beoordelingsmarge heeft.

Conclusie
Het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten is van oordeel dat de staat heeft nagelaten 
de belangen van kinderen zoals vervat in het IVRK kenbaar in de besluitvorming te betrekken. 
Hierdoor heeft de staat  de betrokken kinderen  in hun belangen geschaad en een onrechtmatige 
inbreuk gepleegd op hun grondrechten  en die van hun gezinnen  door hen gedwongen te laten 
verhuizen uit de gezinslocatie Almelo. De gedwongen verhuizing betekent bovendien een 
onrechtmatige inbreuk op het woonrecht van artikel 8 EVRM nu een wettelijke grondslag ontbreekt. 

Hoge Raad, 16 november 1990, NJ 1992/107. Deze uitleg van de Hoge Raad sluit goed aan bij de door het VN-
Kinderrechtencomité erkende functie van artikel 3 IVRK als fundamenteel, interpretatief beginsel.
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