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KRITIEK OP VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND
Afgelopen weken hebben zowel de Nederlandse Ombudsman als het CPT (Committee for the
Prevention of Torture) Nederland bekritiseerd vanwege de detentie van vreemdelingen.
De Nationale Ombudsman vond dat Nederland vaker alternatieven moet toepassen, en dat de
omstandigheden in Vreemdelingendetentie moeten worden aangepast.
Het CPT vond ook dat de omstandigheden in vreemdelingendetentie moeten worden aangepast.
Bovendien was het CPT kritisch over detentie van kinderen, handboeien bij vervoer, bezigheden,
voedsel, en herhaalde detentie.
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1. BASISRECHTEN
Minister: lagere leges bij aanvraag verblijf voor onbepaalde tijd
Op 26 april 2012 besloot het Europees Hof van Justitie dat de Nederlandse leges te hoog zijn. De
minister heeft nu gereageerd door de aanvragen vergunning voor onbepaalde tijd te verlagen naar
130,-. Volgens deskundigen zullen ook andere leges aangepast moeten worden. (IND 9.8.12)

2. TOELATINGSBELEID
RvS: niet alle alleenstaande vrouwen in Congo lopen gevaar
De Raad van State besloot in een aanvraag van een Congolese vrouw dat zij alleen recht heeft op een
verblijfsvergunning als ze niet naar haar echtgenoot én niet naar haar familie terug kan (ABRvS,
201103602/1, 11.7.12)
RvS: Iraanse regering controleert internet
In deze uitspraak besloot de Raad van State dat de Iraanse regering het internet zorgvuldig
controleert. Als Iraanse asielzoekers zich herkenbaar tegen het regime uitgesproken hebben, hebben
zij recht op asiel.
De betrokken asielzoekers waren echter niet herkenbaar (RvS 201111457/1/V4 , 8.8.12)
Nieuw beleid Toelating als Au Pair
De minister heeft de criteria voor toelating als Au Pair opnieuw vastgesteld. Vastgelegd is dat au pairs
geen nanny of werkster zijn, en dat zij maximaal € 340,- per maand mogen ontvangen. De au pair zelf
mag maximaal € 34,- aan aanvraagkosten betalen. (WBV 2012/13)
Legalisering documenten uit Sierra Leone via Senegal
De legalisering van documenten van vóór 1 januari 2012 uit Sierra Leone verliep tijdelijk via het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Per 1 september is het ministerie hiermee gestopt en
moeten alle documenten via de Nederlandse Ambassade in Senegal worden gelegaliseerd.
Per 1 oktober wijzigt voor statushouders ook de termijn waarop ze buiten Nederland mogen zijn
Per 1 oktober zal de periode van geoorloofd verblijf buiten Nederland worden verkort van maximaal
negen maanden tot maximaal zes maanden. Bij jaarlijks verblijf in het buitenland is 4 maanden per jaar
het maximum. (WBV 2012/17)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rechtbank: geen zicht op uitzetting Chinees na 4 maanden
Deze zaak betreft een Chinese man die een beetje meewerkt aan zijn terugkeer. Al in juni heeft de
Chinese ambassade besloten dat uitzetting alleen met een Laissez Passer mag dat door de Chinese
autoriteiten is afgegeven. De Chinese autoriteiten geven al een tijd nauwelijks Laissez-Passers af.
Daarom wordt deze man vrijgelaten (Rechtbank 's-Gravenhage 12/24025, 10.8.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Geblindeerde tocht vraagt aandacht voor ongedocumenteerden: 3 sept 19.00u, Amsterdam
Omnival organiseert een geblindeerde tocht van Amsterdam CS naar de Dam. Gedocumenteerde
mensen lopen met een witte blinddoek met hun paspoortnummer, ongedocumenteerde mensen met
een zwarte blinddoek. De tocht wordt gefilmd voor een toekomstig filmproject.
Info: Annerike Hekman, 06 - 44 64 64 22 www.onivalproducties.nl
Boek: Het Facultatief Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag, klagen over vrouwendiscriminatie,
ISBN 978-90-819415-0-1
De publicatie beschrijft de mogelijkheden die het VN-Vrouwenverdrag biedt aan slachtoffers van
vrouwendiscriminatie om te klagen bij het Vrouwenverdrag-Comité. In deze geactualiseerde versie
wordt dit alles geillustreerd met voorbeelden van zaken die inmiddels aan het VrouwenverdragComité zijn voorgelegd.
De prijs van de uitgave bedraagt €7,50 per exemplaar, plus per bestelling € 5,00 verzendkosten
Project on Womens Rights, Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
Web: www.projectsonwomensrights.nl; Tel 020 7370663; 06 55344791
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