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Staatssecretaris Teeven publiceerde vrijdag een brief over diverse onderwerpen in het
vreemdelingenbeleid. Onder andere schrijft hij over:
- een lichter regime in vreemdelingendetentie voor vreemdelingen die geen overlast geven. Het is

onduidelijk hoe dit eruit gaat zien.
- bezoek kan eventueel vaker dan 2 uur per week, en ook bezoek door familieleden zonder

identiteitsdocument wordt mogelijk gemaakt. De voorwaarden hiervoor zijn nog onduidelijk
- minder vreemdelingendetentie door meer gebruik te maken van alternatieven zoals meldplicht,

borgsom of hulp van NGO’s. Deze alternatieven bestaan al en worden voortgezet
- Dublin-claimanten (die naar een ander Europees land worden gestuurd) kunnen hun overdracht

soms buiten detentie afwachten. Dit is nieuw
- Gezinnen met kinderen worden minder vaak in vreemdelingendetentie gezet, ook als zij via

Schiphol gekomen zijn. Dit is al mogelijk
- Vrijheidsbeperkende Locatie ook voor vreemdelingen zonder asielachtergrond, zolang zij

meewerken aan terugkeer. Hier worden ook cursussen aangeboden. Dit is nieuw
- aanpassingen Buitenschuld-beleid: contact met IOM is niet meer nodig, er komt een lijst met

documenten per land die gebruikt kunnen worden om de identiteit aan te tonen, als niet aan het
herkomstland is getwijfeld in een vorige procedure hoeft geen bewijs van nationaliteit meer
gegeven te worden, en er wordt een oplossing gezocht als de ambassade niet antwoordt.
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2. TOELATINGSBELEID

Nieuwsbericht IND: verlaging leges per 1 oktober 2013
Op 1 oktober 2013 worden de leges verlaagd voor aanvragen humanitaire vergunning na
gezinsvorming, na verblijf als adoptiekind, en bij verlenging van deze aanvragen. De leges worden
verlaagd van € 950 naar € 225. De verlaging is met terugwerkende kracht tot 9 oktober 2012: bij nog
lopende procedures wordt de teveel betaalde leges terugbetaald.
Nieuws IND, 5.9.13

RvS: intrekken NLerschap vanwege parallel huwelijk in Egypte
Deze zaak betreft een Egyptenaar die een vergunning én de Nederlandse nationaliteit kreeg vanwege
een huwelijk met een Nederlandse vrouw. Hij was eerder traditioneel getrouwd in Egypte en kreeg
drie kinderen in Egypte. Toen hij zijn Egyptische vrouw officieel trouwde en haar naar NL wilde laten
komen, besloot de IND zijn naturalisatie met terugwerkende kracht ongedaan te maken.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1116

Rb: hersteloperatie besnijdenis kan vluchtgrond zijn
De rechtbank vraagt zich af waarom het uitvoeren van een hersteloperatie (na vrouwenbesnijdenis) en
het geven van voorlichting over besnijdenis niet als politieke daad kan worden gezien. Het betreft een
vrouw uit Ivoorkust.
Rb Roermond 12/8135, 7.8.13

EHRM: risico Tsjetsjeen met lidtekens bij terugkeer in Rusland
Het Europese Hof stelt vast dat terugkerende Tsjetsjenen door de Russische veiligheidsdienst worden
ondervraagt. Dat is op zich geen veiligheidsrisico, maar wel voor een Tsjetsjeen met lidtekens van
eerdere marteling in gevangenis.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-126025, 5.9.13

EHRM: Mogadishu niet voor iedereen onveilig
Het Europese Hof besluit dat de situatie in Mogadishu nog steeds slecht is, maar wel is verbeterd. Voor
individuele asielzoekers kan terugkeer wel onveilig zijn, dat moet per geval beoordeeld worden.
http://www.refworld.org/pdfid/5229af714.pdf, 5.9.13

RvS: vader mag bij Nederlands kind blijven omdat Nederlandse moeder niet kan opvoeden
In de zaak Zambrano besloot het Hof van Justitie van de EU dat een kind recht heeft om in het land van
zijn nationaliteit te verblijven, en dat een opvoedende ouder zonder verblijfsrecht daarom
verblijfsrecht kan krijgen. Maar in de zaak Dereci besloot het Hof dat één legale ouder voldoende is, en
dat de andere ouder dan geen recht heeft op verblijf. De Raad van State besluit daarom meestal dat de
Nederlandse ouder het kind kan opvoeden.
In deze zaak heeft Jeugdzorg al besloten dat de Nederlandse kinderen uit huis geplaatst worden als de
vader niet in Nederland kan blijven. Daarom krijgt deze vader een vergunning.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1147, 2.9.13

RvS: verblijfsrecht voor Turkse vader bij Duits schoolgaand kind in Nederland
Omdat Europeanen overal in Europa mogen wonen, mag een Duits kind in Nederland naar de
basisschool. Voorwaarde is wel dat hij voldoende geld heeft om van te leven. De Raad van State vindt
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dat de giften van de Moskee daarvoor voldoende zijn. De Turkse vader krijgt een verblijfsvergunning,
omdat hij voor zijn zoon moet zorgen. Dat de Duitse moeder dit ook zou kunnen doen, is volgens de
Raad van State niet relevant.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1068, 3.9.13

3. CONTROLE EN TERUGKEER

RvS: binnentreden onderverhuurde woonruimte mag niet zonder toestemming echte bewoner
De politie had aan de voordeur gevraagd of zij de woning binnen mochten om onderzoek te doen naar
illegale bewoning. De hoofdbewoner had toestemming gegeven. De politie ging vervolgens ook binnen
in de woonruimte van de onderhuurder. Volgens de Raad van State mag dit niet zonder zijn
toestemming.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1126, 4.9.13

4. WAT IS ER TE DOEN?

Netwerkdag EMN: Conferentie Mensenhandel in samenwerking met de MIG, 22 okt den Haag
Het Europees Migratie Netwerk organiseert deze conferentie in samenwerking met de MIG:
Mensenhandel en -smokkel Informatiegroep, met als thema: “Fighting modern slavery in the
Netherlands: The impact of international and EU law on the national fight against human trafficking by
the IND and its partners”.
In de ochtend zullen lezingen worden verzorgd door onder andere Nicolas le Coz voorzitter van GRETA
(Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings) van de Raad van Europa, Conny
Rijken (Universitair Hoofddocent Tilburg Law School) en een vertegenwoordiger van de Europese
Commissie. Voorts zal door middel van een panel, bestaande uit vertegenwoordigers van het EMN uit
verschillende Europese landen, gediscussieerd worden over de aanpak van mensenhandel in deze
landen. In de middag zullen workshops plaatsvinden, waarbij onder andere aandacht zal worden
besteed aan thema’s zoals mensenhandel en minderjarigen, samenwerking, en de identificatie van
slachtoffers van mensenhandel.
Info: www.emnnetherlands.nl

Rapportages Mensenhandel:
Negende Rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel
INTERVICT: Mensenhandel, het slachtofferperspectief
WODC: Eerste meting slachtoffermonitor
WODC: Verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel in het VK, Italie, Belgie

UN: Migration and human rights. Improving human rights-based governance of international
migration.
The UN Human Rights Office is promoting a human rights-based approach to migration, arguing that
the framework provides practical and concrete solutions to the complex challenges of international
migration including irregular migration. Download the report

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de
basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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