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MELD ERVARINGEN MET HET INREISVERBOD
Sinds 1 januari geeft Nederland een inreisverbod aan vreemdelingen die illegaal in Nederland zijn en
geen termijn voor vrijwillige terugkeer krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die na een
toelatingsprocedure zijn afgewezen, of mensen die illegaal aangetroffen zijn. Als mensen een
inreisverbod hebben, is het verdere verblijf strafbaar en kan diegene ook geen verblijfsvergunning
meer krijgen. Heel graag horen wij uw ervaringen met het inreisverbod.
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1. BASISRECHTEN
Leers: in de vrieskou worden geen asielzoekers op straat gezet.
Minister Leers bevestigt zijn beleid dat in de vrieskou geen asielzoekers op straat worden gezet. Wel
kunnen mensen uit vreemdelingendetentie worden vrijgelaten op bevel van de rechter. Dan worden
ze de weg gewezen naar hulporganisaties, zegt minister Leers in antwoord op kamervragen (antwoord
kamervraag 1099, 12.1.12)
Rechtbank Utrecht: recht op onderdak voor familie met minderjarig kind
Deze uitspraak betreft een familie die met hun minderjarige kind geen onderdak meer had en tijdelijk
in een auto sliep. De rechtbank besluit dat dit voor de volwassenen geen mensenrechtenschending is,
maar wel voor het kind. Daarom moet voor het kind en één van de ouders WMO-opvang geboden
worden (Utrecht, SBR 11/1882 en 11/3963 22.12.11)
Rechtbank Haarlem: kindgebonden budget voor familie met kinderen zonder verblijfsvergunning
Op 3 februari besliste de rechtbank dat ongedocumenteerde gezinnen met kinderen ook recht hebben
op kindgebonden budget. Eerder besloot de rechter al dat recht op kinderbijslag bestaat.
(fischeradvocaten Rb Haarlem AWB 11/5618, 3.2.12)

2. TOELATINGSBELEID
Leers: Status voor Eritreeers die illegaal zijn uitgereisd
Vanwege een uitspraak van de Raad van State besluit minister Leers dat Eritreers die illegaal zijn
uitgereisd een status krijgen. Als ze legaal zijn uitgereisd, worden ze niet gedwongen teruggestuurd en
krijgen ze een individuele beoordeling van de terugkeerriciso’s (Kamerstuk 19637 nr. 1488 25.1.12)
Leers: besluit- en vertrekmoratorium voor Syrie
Minister Leers verlengt het besluit en vertrekmoratorium voor Syrie met nog een half jaar, omdat de
situatie daar te onzeker is. Asielzoekers uit Syrie krijgen opvang. (Kamerstuk 19637 nr. 1489, 25.1.12)
Raad van State: alleenstaande vrouw kan veilig terug naar Irak
In deze uitspraak besluit de Raad van State dat het niet te gevaarlijk is om als alleenstaande vrouw
naar Irak terug te keren (ABRvS, 201012586/1/V1, 31.10.11)
Uitspraken naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie over Zambrano
Een jaar geleden oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Europese kinderen recht hebben op
verblijf in Europa, en dat het voor de verzorging van deze kinderen nodig is dat minstens één van de
ouders ook in Europa kan wonen en werken. Sindsdien worden in Nederland veel procedures gevoerd
over verblijf bij Nederlands kind. Deze aanvragen worden toegekend als er geen Nederlandse ouder in
beeld is, of als de Nederlandse ouder niet in staat is om voor het kind te zorgen. Als er wel een
Nederlandse ouder in beeld is, kan die voor het kind zorgen.
Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Wetsvoorstel om telefoons en woningen van opgepakte ongedocumenteerden te doorzoeken
Minister Leers kondigt met dit wetsvoorstel nieuwe maatregelen aan om de identiteit van opgepakte
ongedocumenteerde vreemdelingen te kunnen vaststellen. Als de wet wordt aangenomen, mag de
kleding doorzocht worden, mogen telefoons uitgelezen worden en mogen alle kamers die als
woonruimte van de opgepakte vreemdeling dienen, worden doorzocht. Wel moet een hulpofficier van
justitie aanwezig zijn bij het doorzoeken. (32528 nr. 7, 30.1.12)
Irakezen kunnen alleen vrijwillig terugkeren
De Irakese ambassade accepteert geen gedwongen terugkeer meer. Minister Leers is in gesprek met
de ambassadeur om gedwongen terugkeer weer mogelijk te maken. (kamervraag 1314, 24.1.12)
Vreemdelingenpolitie gaat in gesprek met hulpverleners in Haarlem
Naar aanleiding van de acties van de Vreemdelingenpolitie in Haarlem, waar domestic workers waren
opgepakt die in Bloemendaal huizen schoonmaakten, heeft de Vreemdelingenpolitie toegezegd met
de hulporganisatie Stem in de Stad in gesprek te gaan. Stem in de Stad kent veel ongedocumenteerde
migranten, en wil de politie informeren als bepaalde migranten niet terug kunnen keren (Haarlems
Dagblad, 19.1.12)
Vrijwillige terugkeer met IOM in 2011
In 2011 heeft IOM 3.473 personen begeleid met de terugkeer naar hun land van herkomst of
hervestiging naar een derde land waar toelating gewaarborgd is. Hiervan had 67% een
asielachtergrond, had 29% nooit een verblijfsvergunning aangevraagd (illegaal verblijvende migranten)
en had 5% een reguliere verblijfsprocedure doorlopen. De belangrijkste landen waarnaar migranten
teruggekeerden waren Irak, Macedonië, Brazilië, Mongolië en Wit-Rusland. (IOM 26.1.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Tweede apotheek in den Haag gecontracteerd voor ongedocumenteerde vreemdelingen
Het CVZ heeft per 1 januari j.l. een tweede apotheek in Den Haag gecontracteerd voor zorg aan
ongedocumenteerden; apotheek Van Beest, Stationsweg 31. De andere is nog de Seinpost in
Scheveningen.
Europees Vrouwennetwerk maakt lobby-kit over het Groenboek Gezinsmigratie
De Europese Commissie vraagt input voor verbetering van de Gezinsmigratie Richtlijn. Het European
Network of Migrant Women heeft hiervoor een lobby-kit gemaakt. Ook zijn drie korte filmpjes
beschikbaar over de positie van migrantengrouwen. Dowload the Lobbying kit and the short films (in
het engels).
Source: The European Network of Migrant Women, 18 January 2012
Website AHRU, Alliance for Human Rights of the Undocumented (AHRU): http://ahru.nl/wp/
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