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TEKEN DE PETITIE VAN SANDER TERPHUIS TEGEN STRAFBAARSTELLING

Het kabinet wil illegaal verblijf strafbaar stellen. In de praktijk betekent dit dat alle illegalen kunnen
worden vervolgd en gestraft. Waarom? Alleen omdat zij illegaal zijn. Dit is inhumaan en onrechtvaardig.
Sander Terphuis, vluchteling uit Iran, voert al een tijd actie tegen deze inhumane maatregel. Hij vraagt
zijn petitie te tekenen, die aan het PvdA congres op 27 april wordt aangeboden.
http://www.sanderterphuis.nl/zeg-nee-tegen-het-oppakken-en-opsluiten-van-illegalen/
Stichting LOS is deel van de Coalitie tegen strafbaarstelling, die petitie kan ook nog steeds getekend
worden, op www.geenstrafbaarstellling.nl. Datum van aanbieden is nog onbekend.

Kanaalstraat 243 • 3531 CJ Utrecht • tel: 030 2990222 • fax 030 2990223
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • rek.nummer 9552448
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1. BASISRECHTEN
WMO-wet aangenomen in Tweede Kamer
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe WMO-wet, waarin staat dat de Vrouwenopvang
alleen toegankelijk is voor legaal verblijvende vreemdelingen, tenzij via een Algemene Maatregel van
Bestuur anders wordt besloten.(kst 32439). De wet ligt nu bij de Eerste Kamer.
Uitschrijven GBA moet in de toekomst persoonlijk
In de Tweede Kamer wordt een nieuwe GBA-wet besproken, waarin geregeld wordt dat wijzigingen in
de GBA alleen persoonlijk doorgegeven kunnen worden. Het doel is om achterlating te voorkomen
(kamerstuk 33219)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: inburgeringsvereiste nodig voor verblijfsvergunning onbepaalde tijd
Dit is (zover mij bekend) de eerste uitspraak over het inburgeringsvereiste. Voor een
verblijfsvergunning onbepaalde tijd moet de aanvrager binnen 3 jaar de inburgeringstoets gehaald
hebben. De rechtbank in deze zaak besluit dat er geen verzachtende omstandigheden zijn, en is het
eens met de IND die een vergunning onbepaalde tijd weigerde (Rechtbank Utrecht AWB 12/26575,
7.3.13)
Rb: risico besnijdenis in Nigeria niet geloofd
De vrouw uit deze zaak was in Nigeria getrouwd, maar is naar België vertrokken om te studeren en
kreeg 3 buitenechtelijke kinderen, waarvan de laatste in Nederland. De vader is vertrokken. Zij vraagt
nu asiel vanwege besnijdenisrisico van haar dochters. De rechtbank vindt dat ze in Lagos veilig kan
verblijven (Rb Rotterdam, 13/3380, 7.3.13)
Rechtbanken vinden Mogadishu veilig; Europees Hof stelt vragen over Somaliland
Enkele rechtbanken hebben intussen besloten dat terugkeer naar Somalie via Mogadishu mogelijk is
(Rb Den Haag AWB 12/39758, 26.3.13; Rb Assen AWB 13/4233, 8.3.13). Tegelijk heeft het Europees
Hof aan NL vragen gesteld over de veiligheid van geplande uitzettingen naar Somaliland, die via
Mogadishu verlopen (EHRM, 20010/13, 14.3.13).
Criteria ‘gezinsband’ bij nareis van gezinsleden van vluchtelingen wordt aangepast
Naar aanleiding van kritiek van VluchtelingenWerk en Defence for Children, heeft Staatssecretaris
Teeven besloten om het criterium ‘gezinsband’ aan te passen. Vanaf nu geldt dat het kerngezin altijd
bijelkaar hoort, ook al hebben gezinsleden een tijd ergens anders gewoond. Het gaat vooral om
biologische kinderen die tijdelijk door andere familieleden zijn opgevangen, en bij hun ouders in NL
willen komen wonen (kamerstuk 31549 nr. M, 4.4.13)
RvS: ook vader zonder gezag kan voor zijn NLs kind zorgen
In deze zaak vroeg een moeder van NLs kind een verblijfsvergunning, volgens de Zambrano-criteria. De
NLse vader had het kind erkend, maar had geen gezag.l Volgens de Raad van State moet hij
desondanks de zorg voor zijn kind op zich nemen, en hoeft de moeder geen verblijfsvergunning te
krijgen (ABRvS 201200977/1/V1, 3.4.13 ()
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Voortgezet verblijf als familielid van EU-burger kan na 3jr
Toelatingseisen voor familieleden van EU-burgers zijn anders dan voor NLers. Voortgezet verblijf na
verblijf als partner van een NLer kan nu pas na 5jr verblijf, maar voortgezet verblijf bij EU-burger kan
nog steeds na 3 jaar verblijf vanwege de Europese richtlijn (Rb Amsterdam, AWB 12/24425, 12/30186
28.3.13)
RvS: huiszoeking mag bij verdenking schijnhuwelijk
De regels voor huiszoeking zijn streng. De politie mag niet zomaar iemands huis binnengaan. Maar in
dit geval was er een anonieme tip, waarna de politie nader onderzoek had gedaan., Die combinatie gaf
het volgens de Raad van State voldoende aanleiding voor huiszoeking. De verdenking bleef bestaan, en
de verblijfsvergunning werd ingetrokken (ABRvS 201109753/1/V3, 22.3.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Tweede Kamer stemt in met huiszoeking ongedocumenteerden
De Staatssecretaris wil dat de politie de woonruimte van ongedocumenteerden kan onderzoeken, om
verstopte paspoorten en identiteitsdocumenten te vinden. Daarmee kunnen ze makkelijker uitgezet
worden. Nu kan maar de helft van de mensen in vreemdelingendetentie uitgezet worden, omdat de
anderen geen Laissez Passer krijgen voor de uitreis. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer
geaccepteerd, maar moet nog door de Eerste Kamer goedgekeurd worden (kamerstuk 32528)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Dokters vd Wereld European observatory over zorg voor ongedocumenteerden
In 2012 zijn in veertien steden in zeven Europese landen ruim 8.400 personen geïnterviewd en ruim
19.300 consulten gehouden en gerapporteerd door medische vrijwilligers van het Médecins du Monde
netwerk.
- Download het Engelse rapport “Access to Healthcare in Europe in times of Crisis and rising
Xenophobia”
- Download de English summary van het rapport (pers kit)
- Download het persbericht van Dokters van de Wereld over de situatie van ongedocumenteerden
in Nederland
- Download het volledige rapport MdM rapport (met uitgebreide data-analyse) “Access to
Healthcare for Vulnerable People in 14 cities in 7 countries“.
Film: De Nieuwe wereld
Mirte (Bianca Krijgsman) werkt als schoonmaakster op het aanmeldcentrum voor asielzoekers bij de
luchthaven. Daar ontmoet ze Luc (Issaka Sawadogo), een West-Afrikaanse vluchteling. Tijdens de tien
dagen van zijn asielprocedure leiden hun ontmoetingen tot een onverwachte relatie.
Bekijk de film via: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1337713
La Strada publiceert toolkit voor compensatie van mensenhandelslachtoffers
La Strada is de internationale coalitie tegen mensenhandel. De afgelopen drie jaar werkten zij aan een
toolkit om compensatie te verkrijgen voor mensenhandelslachtoffers. Lees hem hier
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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.

