
1 
 

 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF, JAARGANG 5 NR. 10 
25 mei 2015 
 
 
 

 
Inhoud  ........................................................................................................... pagina 
1. BASISRECHTEN ........................................................................................................................................... 2 
2. TOELATINGSBELEID ................................................................................................................................... 2 
3. CONTROLE EN TERUGKEER ........................................................................................................................ 3 
4. WAT IS ER TE DOEN? ................................................................................................................................. 3 

 
 
 

 
  

 
 
 

De staatssecretaris schrijft in zijn brief van 21 mei, dat meerderjarige kinderen die altijd deel van het 
gezin van de vluchteling uitmaakten, ook in het kader van Nareis naar Nederland mogen komen. De 
leeftijd bij vertrek van de hoofdpersoon is niet belangrijk. Wel moet duidelijk zijn dat de gezinsband is 
blijven bestaan na het vertrek van de rest van het gezin. 
Lees hier 
 

SVV&J: OOK NAREIS MOGELIJK VOOR MEERDERJARIGE KINDEREN 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/22/tk-toezeggingen-uit-het-algemeen-overleg-over-partner-en-gezinsmigratie-op-14-januari-2015/lp-v-j-0000008232.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: weer twee beslissingen over recht op opvang en leefgeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
De rechtbank Breda en de rechtbank Haarlem hebben in twee aparte zaken besloten dat de 
aanvragers recht hebben op dag- en nachtopvang en leefgeld. In beide gevallen was de individuele 
situatie uitgebreid beschreven. De rechtbank Breda oordeelde over het beleid van de gemeente 
Tilburg, waarin beschreven is dat kwetsbare vreemdelingen recht hebben op opvang en financiele 
bijstand. De rechtbank Haarlem oordeelde dat het leefgeld wat door Noodopvang Zaandam werd 
verstrekt, onvoldoende was om van te leven. (Rb Breda BRE 14/7643, 19.5.15 en Rb Haarlem HAA 
13/3246, 12.5.15) 
De Staatssecretaris reageerde op de eerdere uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over het recht op 
opvang, en stelt dat hij wacht op uitspraken in Hoger Beroep. Lees hier 
 
MvBZK: einde schijnhuwelijkentoets door politie 
Op 1 september vervalt het M-46 formulier, waarmee de VreemdelingenPolitie een schijnhuwelijken-
toets moest uitvoeren. De verantwoordelijkheid voor het onderzoek wordt overgedragen aan de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. De huwelijkspartners moeten een eigen verklaring tekenen. Lees  
hier 
 
RvS: wijziging GBA vanwege identiteitsdocument 
De Raad van State erkent in deze zaak dat deze vreemdeling een echt identiteitsdocument heeft 
overlegd, waarmee voldoende is bewezen dat de gegevens in de GBA onjuist zijn, en beveelt dat deze 
worden aangepast. In veel vergelijkbare gevallen wordt getwijfeld aan de echtheid van de nieuwe 
brondocumenten. Lees hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: Pakistaanse Christenen lopen mogelijk risico bij terugkeer 
De Raad van State besluit dat deze Pakistaanse Christen niet mag worden uitgezet in afwachting van 
de behandeling van het Hoger Beroep. ABRvS, 201503160/2, 24.4.15 
 
Rb: onderzoek naar privéleven Marokkaans kind van 9 jaar 
De alleenstaande Marokkaanse moeder had een asielaanvraag ingediend, die in de korte procedure 
was afgewezen. De rechter besluit dat de Staatssecretaris na deze beoordeling ook alle humanitaire 
gronden moet meewegen. Daaronder ook het belang van het kind. De rechter vindt dat het belang van 
het privéleven van dit kind van 9 jaar te weinig aan bod is gekomen. Lees hier 
 
 
 
 
 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/23/tk-uitspraak-rechtbank-amsterdam-van-8-mei-2015/lp-v-j-0000008238.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-174.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1225
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:5386
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3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
SvV&J: geen aanhoudingen in het kader van operatie Amberlight in luchthaven Schiphol 
De staatssecretaris antwoordt op vragen van de Tweede Kamer dat de operatie Amberlight, waarmee 
begin april in Europees verband controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie plaatsvonden, 
in Nederland niet tot aanhoudingen heeft geleid. Lees hier 
 
RvS: op de grond zitten is geen ‘redelijk vermoeden illegaal verblijf’ 
Deze man was aangehouden omdat hij op de grond zat. Hij bleek geen verblijfsrecht te hebben. De 
Raad van State stelt dat er geen reden was om naar zijn identiteitsdocumenten te vragen, en dat de 
vreemdelingenbewaring onrechtmatig is. Hij moet worden vrijgelaten. Lees hier 
 
RvS: opheffing ongewenstverklaring via Belgie-route 
Deze man, die met zijn Nederlandse vrouw in Belgie woont, wil met haar Nederland bezoeken. Deze 
situatie valt onder het EU-recht. De staatssecretaris moet op basis van het EU-recht opnieuw 
beoordelen of de ongewenstverklaring opgeheven moet worden. Lees hier 
 
RvS: wel zicht op uitzetting naar Afghanistan 
Ondanks de brief van de Afghaanse minister, stelt de Raad van State dat er wel uitzettingen mogelijk 
zijn, omdat ze in de praktijk ook hebben plaatsgevonden. Lees hier 
 
SvV&J : wel zicht op uitzetting naar Marokko 
De Staatsssecretaris schrijft dat hij overlegd heeft met zijn Marokkaanse collega, en dat Marokko de 
terugname van landgenoten weer accepteert. Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Massterclass mensenhandel bij Fairwork, 3 juni 
Fairwork organiseert op 3 juni in de avond een masterclass waarin ingegaan wordt op de 
belevingswereld van slachtoffers mensenhandel, die niet in de prostitutie werkten. Wat zeggen zij over 
de manier waarop zij behandeld zijn? Informatie en opgave via academie@fairwork.nu 
 
Dokters van de Wereld : ‘European Observatory Report’ & ‘Vrouwen op de Vlucht’  
Dit onderzoek wijst uit dat bijna alle ongedocumenteerde patienten die door Dokters van de Wereld 
geholpen zijn, beneden de armoede grens leven, en dat velen geweldservaringen achter de rug 
hebben. Vrouwen hebben vaak geen toegang tot verloskundige zorg, en hun kinderen waren niet 
gevaccineerd. 
Download het volledige European Observatory Report 
Download het boek Vrouwen op de Vlucht 
 

StichtinVrg 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. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2315.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1595
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1410
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1554
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2317.html
mailto:academie@fairwork.nu
http://www.doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2015/05/MdM-Intl-Obs-2015-report-EN.pdf
http://www.doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2015/05/Vrouwen-op-de-Vlucht.pdf

