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STOP UITZETTINGEN VAN KWETSBARE MENSEN NAAR AFGHANISTAN 

 
 
Kinder- en mensenrechtenorganisaties luidden op 24 april de noodklok. 
Sinds de terugtrekking van internationale troepen uit Afghanistan in 2014 is de veiligheidssituatie in 
Afghanistan verslechterd. Vanwege deze ernstige situatie dienen uitzettingen van kwetsbare mensen te 
stoppen, aldus een achttal organisaties waaronder VluchtelingenWerk, Amnesty International en 
Defence for Children. 
Lees hier meer. 

http://dci.m4.mailplus.nl/nct3469344/MEsTLUNC
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: recht op toeslagen tijdens procedure tegen intrekken vergunning met terugwerkende kracht 
De Raad van State spreekt zich in deze procedure uit over het recht op toeslagen als een vergunning met 
terugwerkende kracht wordt ingetrokken.  Zie hier. 
Er is geen recht op toeslagen tussen de formele intrekkingsdatum (die dus ver in het verleden kan liggen) 
en het indienen van het bezwaarschrift. Er is wel recht op toeslagen tijdens de wachttijd op de beslissing 
in bezwaar. Daarna is er weer geen recht op toeslagen. 
 
Hoge Raad: geen NLse nationaliteit 17-jr kind van NLse vader, te laat bewijs geleverd 
Deze zaak gaat over een jongen van 17, die in Suriname is geboren uit een Nederlandse vader. De zoon is 
pas erkend toen hij 17 was, omdat de vader ten tijde van zijn geboorte ook een andere relatie had. 
Daarna had de vader een jaar de tijd om zijn vaderschap via een DNA-test te bewijzen. Hij heeft dat niet 
op tijd gedaan. Daarom is de zoon geen NLer geworden. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
SvV&J: veilige landen van herkomst 
De Staatssecretaris heeft nieuwe landen als veilig land van herkomst aangewezen: Brazilie en Trinidad en 
Tobago, beide met uitzondering van LHBTI’s (‘homosexuelen’). 
De landen Colombia, Cuba en Honduras worden niet als veilig land van herkomst aangewezen. 
De landen die ter beoordeling overblijven zijn Bangladesh, Jordanië, Libanon en Nepal.  
Asielprocedures voor mensen uit veilige landen van herkomst worden in een snelle procedure 
behandeld. Bovendien mogen afgewezen asielzoekers uit veilige herkomstlanden het beroepsschrift niet 
vanzelfsprekend in NL afwachten. Zie hier 
Ook wordt Jamaica als veilig land van herkomst aangewezen, met uitzondering van LHBTI’s, zie hier  
 
Rb: vermogen telt mee bij aanvraag vergunning voor partner 
Om een buitenlandse partner naar NL te laten overkomen, moet de NLse partner voldoende verdienen. 
Dat kan bewezen worden door een jaarcontract of door een overzicht van inkomsten als zelfstandige. 
In deze zaak besluit de rechter dat de IND alle omstandigheden moet meewegen. Bijvoorbeeld een groot 
vermogen (meer dan 100.000,-) en de vooruitzichten op een baan. (Rb Amsterdam, 16/17697, 6.4.17) 
 
 

3. CONTROLE 

 
Rb: zwaardere belangenafweging als combinatie van straf- en vreemdelingendetentie langer dan 6mnd 
duurt 
Voor vreemdelingendetentie geldt na 6 maanden een zwaardere toets. Deze Algerijn zit sinds mei 2016 
in vreemdelingendetentie, daarna in strafdetentie en daarna sinds 1 september 2016 weer in 
vreemdelingendetentie. De nieuwste vreemdelingendetentie duurt nog geen 6 maanden, maar volgens 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1087
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2017:570
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2314.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2314.html
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de rechter moet na een totale detentietijd van 6 maanden toch al een verzwaarde belangenafweging 
plaatsvinden. De vreemdelingendetentie is dan ook onrechtmatig vanaf 6 maanden na mei 2016, en de 
betrokkene krijgt schadevergoeding. (Rb 's-Hertogenbosch, AWB 17/209 , 19.1.17) 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Brillen voor ongedocumenteerden in Amsterdam (3+10mei) en Rotterdam (17+24mei), 10-15u 
Eyes for the World biedt in samenwerking met Dokters van de Wereld, in een voorlopig eenmalig 
project, in mei gratis oogmetingen aan aan ongedocumenteerde migranten in Amsterdam (Wereldhuis) 
en Rotterdam (Pauluskerk). Als blijkt dat mensen een bril nodig hebben, krijgen zij gelijk een bril 
aangemeten. Er is keuze uit diverse modieuze monturen in sterktes van -6 tot +5. Mensen krijgen de bril 
gratis mee.  
Vanuit Den Haag wordt op 24 mei gratis vervoer naar Rotterdam geregeld, mail voor nadere afspraken 
naar zorgrecht@doktersvandewereld.org. 
 
PUBLIC HEARING Implementation of legal migration legislation- 4 May 14.30-18.00u - Brussels  
The purpose of the hearing is to compare the results collected in the Member States with the views of 
Brussels-based civil society networks and to discuss possible ways of streamlining the current EU 
framework for the sake of better management of legal migration flows and better alignment of legal 
migration policy to the economic and social needs of the EU.  
The agenda is available here : Event information and Registration 
 
Informatie- en verdiepingsbijeenkomst : trauma’s bij vluchtelingen, 30 mei 19.30-21.30 A’ dam 
Vluchtelingen hebben vaak in hun land van herkomst, tijdens de reis hiernaar toe en soms ook nog in 
Nederland ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt, waaronder geweld of seksueel misbruik. Dit kan tot 
ernstige psychische en somatische klachten leiden. Op deze verdiepingsavond gaan we dieper in op de 
vraag hoe groot het probleem is, wat de trauma’s zijn waar mensen mee kampen, hoe zij het beste 
geholpen kunnen worden én wat er nodig is om verdere traumatisering te voorkomen. 
Locatie: Verzetsmuseum te Amsterdam. Gelieve u aan te melden via aanmelden@askv.nl 
 
Huang, Szu Hui: Chinese Undocumented Migrants in The Hague, dec16 
This study is about Chinese undocumented migrant workers living in The Hague. The study looks at their 
living conditions and working situation, and how their ‘illegal’ stay in the country influences their 
‘precarity’ and sense of autonomy.  
The key findings were that although undocumented migrants do experience precarity at work, they can 
help themselves towards greater autonomy through acquiring language skills, and through creating 
wider social networks. One obstacle they face is that being concentrated in the catering industry, there 
were few contacts with trade unions for most of the research participants. 
 
 

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. 
 

mailto:zorgrecht@doktersvandewereld.org
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/1b5eb602108d448983299b6105c74099/E9CB7C8C/25BBC668/042017n
http://cdlink.eesc.europa.eu/l/1b5eb602108d448983299b6105c74099/E9CB7C8C/24DDE721/042017n
mailto:aanmelden@askv.nl
file:///E:/oude%20usb%20rian/hdl.handle.net/2105/37154

