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BASISRECHTEN ONGEDOCUMENTEERDEN
Op 21 maart wordt in 7 steden een boekje Basisrechten voor ongedocumenteerden gepresenteerd
Amsterdam: presentatie aan de burgemeester, Stadhuis 12.30u
Breda: lezing en presentatie Basisrechtenboekje, Anna Rozenkranskerk 14.30u
Den Haag: discussie over strafbaarstelling illegaal verblijf, ISS 19.30 - 22.00 uur.
Eindhoven: debat en presentatie Basisrechtenboekje, Stadhuis 15.00u
Rotterdam: aanbieden basisrechtenboekje aan de wethouder, Stadhuis 17.00u
Utrecht: aanbieden basisrechtenboekje P.Bothstraat 35, 18.00u
Nijmegen: presentatie basisrechtenboekje stadhuis, 18.00u, lezing in Forum 20.00u
Op www.basisrechten.nl zijn na 21mrt de basisrechtenboekjes downloadbaar. Hier vindt u ook
uitgebreidere informatie over de activiteiten in de diverse steden.
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1. BASISRECHTEN
ACVZ beleidsadvies ‘Recht op menswaardig bestaan’
In Nederland is het recht op voorzieningen van vreemdelingen gekoppeld aan hun verblijfsstatus.
Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft iedereen recht op bescherming van de
menselijke waardigheid. Een langdurig en uitzichtloos leven zonder voorzieningen kan leiden tot een
mensonwaardige situatie. De staat moet volgens de ACVZ niet automatisch voorzieningen stopzetten,
maar steeds een zorgvuldige belangenafweging maken. Door de koppelingswet gebeurt dat niet altijd.
Het persbericht en advies zijn te downloaden via de website van de ACVZ:
http://www.acvz.org/publicaties/persbericht12-03-2012.pdf
http://www.acvz.org/publicaties/Advies-ACVZ-NR34-2012.pdf
Belgische rechter vindt huwelijk ivm Belgieroute niet een schijnhuwelijk
De Belgische ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan een huwelijk weigeren als hij vermoedt dat het
een schijnhuwelijk is. Deze zaak betreft een Nederlandse vrouw die met haar buitenlandse partner in
Belgie wil trouwen. De Belgische rechter oordeeld dat het huwelijk een recht is, en dat de partners een
serieuze relatie hebben. Het huwelijk mag niet geweigerd worden alleen vanwege het gebruik van de
Belgie-route (Vz Rb Eerste Aanleg Brussel (Kort Geding), 11/13941/A 9.3.12).

2. TOELATINGSBELEID
RvS: geen beslissingen over bekeerde Iraniers
De Duitse rechter heeft vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over het vluchtelingschap van
bekeerde Iraniers. In afwachting van het antwoord op deze vragen neemt de Nederlandse Raad van
State voorlopig geen beslissingen op de asielaanvragen van bekeerde Iraniers. (ABRvS,
201101819/1/V1, 8.3.12)
RvS: in Nigeria is behandeling post traumatische stress stoornis mogelijk
Deze zaak betreft een moeder met zoon, die leidt onder ptss en intensieve begeleiding (thuiszorg en
mantelzorg) nodig heeft. Volgens de Raad van State is dit ook mogelijk in Nigeria (RvS 201010454/1/V1
13.2.12)
RvS: vergunning voor verblijf bij NLs kind alleen als de NLse partner niet in beeld is
Het Europese Hof van Justitie oordeelde vorig jaar in de zaak van Ruiz Zambrano, dat illegale ouders
een verblijfsvergunning bij hun kind met EU-nationaliteit moeten krijgen om dit kind de kans te geven
in Europa op te groeien. De Nederlandse Raad van State heeft naar aanleiding hiervan besloten dat
illegale ouders wél een verblijfsvergunning krijgen als er geen NLse partner is die voor het kind kan
zorgen. Als de NLse ouder wel voor het kind kan zorgen krijgt de illegale ouder geen status (RvS 7.3.12)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rb: motivering over duur inreisverbod verplicht
De laatste weken hebben veel rechtbanken zich uitgesproken over het inreisverbod. Dit wordt gegeven
aan migranten die uitgeprocedeerd zijn en toch in NL zijn gebleven. Verblijf met een inreisverbod is
strafbaar. Het inreisverbod wordt voor 2 jaar gegeven. Rechtbanken eisen echter een individuele
motivering van de duur van het inreisverbod. (bv Rb 's-Hertogenbosch, AWB 12/735, 24.1.12)
MvI&A: wetsvoorstel vingerafdruk bij aanvraag verblijfsvergunning
Minister Leers heeft een wetsvoorstel gepresenteerd waarin vreemdelingen hun vingerafdrukken
moeten geven als zij een aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen. De Raad van State
adviseerde de minister om goed te motiveren waarom een vingerafdruk nodig is. De minister stelt dat
dit moet om te controleren wie de vreemdeling precies is (kamerstuk 33192: 3, 7.3.12)
MvI&A: meer controles illegaal verblijf
Minister Leers heeft aangekondigd dat het aantal illegaal verblijvende migranten die aan de Dienst
Terugkeer en Vertrek worden overgedragen, met 10% moet stijgen tot 4.800 in 2012. Daarbij wordt
prioriteit gegeven aan criminele vreemdelingen. (Rijksoverheid 7.3.12). Het aantal roept vragen op
omdat jaarlijks veel meer migranten in vreemdelingendetentie geplaatst worden, namelijk 8.000.
MvSZW: hogere boetes voor illegale arbeid
Minister Kamp kondigt een verhoging van de boetes voor illegale arbeid aan: de boete voor
werkgevers wordt verhoogd tot €12.000,- bij eerste overtreding, €24.000,- bij tweede overtreding en
€36.000,- bij derde overtreding. Daarnaast wordt het mogelijk om het werk stil te leggen als een
bedrijf meerdere keren de regels omtrent legale tewerkstelling overtreedt. (kamervraag 1972, 9.3.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Stemming over wetsvoorstel ‘Eens Illegaal - Altijd Illegaal’ op 15 mei in de Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van de visumwet besproken. Daarin wordt ook geregeld dat
een eerder illegaal verblijf kan leiden tot weigering van een aanvraag voor een verblijfsvergunning. De
Eerste Kamer zal hierover op 15 mei stemmen. (kamerstuk 31549)
Nieuw: Instituut Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO)
Dit nieuwe instutuut zal zich bezighouden met onderzoeken in het kader van de asielprocedures, zoals
die eerder door de Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty International werden uitgevoerd.
telefoon: 020‐8407670, fax : 020‐8407697
e‐mail : d.piechocki@stichtingimmo.nl
website: www.stichtingimmo.nl (actief per 19 maart 2012)
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