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De rechtbank in Den Haag heeft de 21-jarige Kelvin in het gelijk gesteld in zijn procedure tegen de
Nederlandse Staat. Door Kelvin geen stage te laten lopen omdat hij geen verblijfsvergunning heeft,
handelt de Staat onrechtmatig en in strijd met het recht op onderwijs. Defence for Children heeft Kelvin
gesteund in zijn procedure en is zeer verheugd over de erkenning van het recht op onderwijs voor alle
jongeren in Nederland. Met deze uitspraak lijkt de stageproblematiek voor jongeren zonder
verblijfsvergunning na jaren van toezeggingen, initiatieven van verschillende gemeenten en landelijke
politiek tot een verlossende ontknoping te zijn gekomen.
Achtergrond
Kelvin had de Nederlandse Staat gedagvaard omdat deze het voor hem onmogelijk maakte om de stage
te lopen die voor zijn opleiding verplicht is. Hij had alle theoretische vakken van zijn MBO-opleiding
gehaald, maar kon zijn opleiding niet afronden omdat hij niet op stage mocht. Kelvin heeft geen
verblijfsvergunning en kreeg daarom geen werkvergunning voor de stage. De Triodos Bank wilde Kelvin
graag als stagiair, maar mocht hem hierdoor niet aannemen.
Onmogelijkheid stage lopen treft recht op onderwijs in hart
In de procedure die Kelvin hierop tegen de Nederlandse Staat aanspande, beriep zijn advocaat Jelle
Klaas van Fischer Advocaten zich onder meer op artikel 2 van het Eerste Protocol bij het Europees
Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) waarin staat dat niemand het recht
op onderwijs mag worden ontzegd; Klaas stelde dat dit recht bovendien 'practical and effective' moet
zijn. Nu de Staat het Kelvin onmogelijk maakt om stage te lopen en een diploma te halen was daar geen
sprake van. De Rechtbank beaamt dit en benadrukt dat op grond van dit artikel het recht op onderwijs
meebrengt dat personen die onderwijs volgen een officiële erkenning moeten kunnen krijgen van het feit
dat zij hun opleiding hebben voltooid.
De Nederlandse Staat voerde aan dat Kelvin naar de vreemdelingenrechter moest gaan om een
studievisum aan te vragen. De rechtbank geeft de Staat hierin geen gelijk. Het gaat niet over de vraag of
Kelvin in Nederland mag zijn of blijven. Maar om de vraag of nu Kelvin feitelijk in Nederland is, hij op
grond van het in Verdragen erkende recht op onderwijs ook het recht heeft om stage te lopen. Hierover
moet de burgerlijke rechter oordelen en niet de vreemdelingenrechter.
Verder had de Staat aangevoerd dat het recht op onderwijs niet absoluut is en beperkt mag worden. De
rechtbank erkent dat de Staat beperkingen kan aanbrengen in het recht op onderwijs, maar alleen voor
zover daarmee een gerechtvaardigd doel wordt nagestreefd en voor zover het middel proportioneel is om
het doel te bereiken. Het recht op onderwijs mag daarbij niet in de kern worden aangetast. Door het
onmogelijk maken van stages wordt volgens de rechtbank het recht op onderwijs in het hart getroffen en
hiervoor is geen rechtvaardiging.
"De onmogelijkheid van het kunnen volgen van een stage treft aldus het recht op onderwijs in het hart.
Van een effectief recht op onderwijs kan derhalve niet gesproken worden als de mogelijkheid het
gevolgde onderwijs af te sluiten met een diploma ontbreekt". Uit het vonnis van de rechtbank.

Geen worteling door stage en 'schoolverklaring' onvoldoende
De enkele wens van de Staat om vreemdelingen zonder verblijfsstatus uit te sluiten van voorzieningen is
onvoldoende reden om het recht op onderwijs in te perken. De stelling van de Staat dat het lopen van
stages de geworteldheid van Kelvin en anderen in dezelfde positie op onaanvaardbare wijze zou doen
toenemen, werd niet onderbouwd. Gezien de zeer beperkte periode van arbeidservaring tijdens een
stage, acht de rechtbank dit ook niet aannemelijk. De schoolverklaring die de Staat als alternatief stelde
voor een diploma acht de rechtbank ook onvoldoende. Het is niet duidelijk wat de waarde van zo'n
verklaring zou zijn en het zou niet afdoen aan de schending van het recht op onderwijs in dit geval. Er is
geen rechtvaardiging om Kelvin de mogelijkheid te ontzeggen zijn diploma te behalen. De Rechtbank
komt tot een conclusie dat de Staat onrechtmatig en in strijd met het EVRM handelt.
De advocaat van Kelvin, Jelle Klaas van Fischer advocaten, reageert op het vonnis:
"Dit is een geweldige uitspraak. De rechtbank erkent dat iedere jongere in Nederland, ongeacht zijn of
haar verblijfsstatus, het volle recht heeft op onderwijs. Kelvin kan nu eindelijk beginnen met zijn stage om
zijn diploma te kunnen behalen".

Meer informatie
Kijk hier voor eerdere berichtgeving over de stageproblematiek van jongeren zonder verblijfsvergunning.
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