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EERSTE KAMER SPREEKT 29 NOVEMBER OVER STRAFBAARSTELLING
De eerste Kamer heeft haar vragen over het wetsvoorstel over de strafbaarstelling al schriftelijk
gesteld. De minister heeft beloofd snel te antwoorden. De eerste Kamer zal op 29 november over het
wetsvoorstel debatteren en op 6 december stemmen. De minister heeft haast, want de
strafbaarstelling is een onderdeel van de Europese Terugkeerrichtlijn en de Europese Commissie
dreigt met boetes als de Terugkeerrichtlijn niet dit jaar in de Nederlandse wet is omgezet.
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1. BASISRECHTEN
Pauluskerk Rotterdam blijft opvang bieden aan buitenschuld-groep
Sinds de sluiting van de NAS (nachtopvang) voor ongedocumenteerde migranten, biedt de Pauluskerk
een deel van deze groep alternatieve opvang. Het gaat om mensen die buiten hun schuld niet naar hun
herkomstland kunnen terugkeren. Joel Voordewind (Christen Unie) ondersteunt de opvang.
Minister onderzoekt of recht op bijstand beperkt kan worden tijdens procedures over intrekking
status
Naar aanleiding van een verzoek van de VVD heeft de minister de opties beschreven om misbruik van
de regeling voor mensenhandel slachtoffers te voorkomen. Eén van deze mogelijkheden is het stoppen
van de bijstand tijdens de bezwaarfase van een intrekkingprocedure. Dat zou niet beperkt zijn tot de
slachtoffers mensenhandel. (kst 28638: 57, 15.11.11)

2. TOELATINGSBELEID
RvS: geen risico bij terugkeer naar Uruzgan (Afghanistan)
De Raad van State besloot dat er geen algemeen risico op onmenselijke behandeling is bij terugkeer
naar Uruzgan (201002738/1/V2 14.11.11)
Rb: wel risico bij terugkeer voor vrouwen uit Congo
De rechtbank Dordrecht besloot dat uit het nieuwe ambtsbericht blijkt dat het risico voor vrouwen in
Congo is toegenomen, en dat vrouwen op grond hiervan een status moeten krijgen (10/4912 18.10.11)
Rb: wel risico bij terugkeer van Iraanse vrouw die slachtoffer was van huiselijk geweld
Deze zaak betreft een Iraanse vrouw die slachtoffer was van incest. De rechtbank Groningen besloot
dat zij als slachtoffer in Iran geen bescherming zou krijgen van de politie, noch van haar familie, en
zelfs het risico liep op steniging. Daarom zou zij bescherming moeten krijgen (11/28814 & 11/28808,
28.9.11)
Minister: meer controles bij toelating als slachtoffer mensenhandel
Om fraude te voorkomen, zal de minister de verblijfsvergunning van een slachtoffer gaan intrekken als
de zaak tegen de mensenhandelaar geseponeerd wordt. Ook wil hij strafzaken beginnen tegen valse
aangiftes. Er komt een speciaal team wat valse aangiftes moet opsporen. (kst 28638: 57, 15.11.11)
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Minister: verandering in toelatingsbeleid voor gezinsleven
De minister heeft zijn plannen voor de veranderingen in het toelatingsbeleid voor gezinsleven
bekendgemaakt. Belangrijkste veranderingen zijn:
- alleen toelating bij huwelijk, niet bij samenwoningrelaties. Daarbij zal een speciale oplossing
gemaakt worden voor relaties die niet kunnen trouwen, zoals homo’s in bepaalde landen.
- gezinsvorming mag pas nadat de hoofdpersoon 1 jaar in Nederland woont.
- de partner blijft 5 jaar afhankelijk van de hoofdpersoon, in plaats van de 3 jaar nu.
Rb: belangen kind tellen mee bij verblijfsvergunning gezin
De rechtbank den Haag besloot in deze uitspraak dat de belangen van het kind op de eerste plaats
moeten komen bij alle beslissingen waar kinderen bij betrokken zijn. Hierbij werd gebruik gemaakt van
een rapport van de Universiteit Groningen (Kalverboer), opgesteld na contacten met het gezin en de
school (10/36306 & 10/36309, 10.10.11)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Vooral gezinnen in de Vrijheidsbeperkende Locatie
In de VBL woonden op 31 december 2010 510 personen, daarvan waren 125 gezinnen met in totaal
395 personen . Op 19 september 2011 woonden er in totaal 600 personen, daarvan waren circa 160
gezinnen met in totaal 465 personen. (antwoord Kamervraag 631, 10.11.11)
Minder uitzettingen vanuit vreemdelingendetentie
Van de bijna 3.000 personen die uit vreemdelingendetentie vertrokken zijn, is 58% onder toezicht
vertrokken en 42% geklinkerd. Bovendien heeft de DT&V nog 1.400 personen op een andere manier
laten uitstromen, bv vanwege recht op verblijf in een AZC. (kst 19637: 1473, 10.11.11)
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Maaltijd in het Wereldhuis den Haag, woensdag 23 nov 18-20.00u
Het thema van deze avond is: ' Mijn kind op school' - José van Moorsel
(schoolmaatschappelijk werker MEE Den Haag) en Santa Bhagan (Stichting Leergeld
Den Haag) geven voorlichting hierover. Locatie: Lukaskerk, Om en Bij 2
Info: Aklil Getachew, M 06 420.36.200, agetachew@steknet.nl

PICUM Conference on Undocumented Migrant Women,
12-13 dec Brussel
This high-level conference will mark a significant gathering of key policy-makers and field-practitioners
to discuss concrete improvements for the protection and promotion of undocumented women’s rights
in Europe. Info: PICUM’s website.

EU-portaalsite over immigratie van start
De EU heeft een website ontwikkeld voor elke categorie
migrant met praktische informatie over de migratieprocedures
in alle 27 lidstaten. Beschikbare talen (nu): Engels en Frans.
(www.ec.europa.eu/immigration)

Europese Commissie start openbare raadpleging over recht op
gezinshereniging
De Commissie is op 15 november een openbare raadpleging gestart over het
recht op gezinshereniging van onderdanen van derde landen die in de EU
verblijven. Belanghebbenden en het publiek kunnen hun mening geven via
ec.europa.eu/yourvoice.
Achtergrondinformatie en contactgevevens staan hier.

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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