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STILTE RONDOM STRAFBAARSTELLING ILLEGAAL VERBLIJF
Afgelopen week heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de uitvoering van de Motie-Terphuis, die
door de PvdA was aangenomen. In de motie wordt gevraagd om verschillende verbeteringen in het
vreemdelingenbeleid. Daar wordt nu aan gewerkt, zoals:
- het buitenschuldbeleid - dit was al in gang gezet, met name vanwege de Vluchtkerk
- humane vreemdelingendetentie - dit was al in gang gezet, met name vanwege Dolmatov
- afschaffen van quota voor het oppakken van illegalen. Dit moet nog uitgewerkt worden
- afschaffen van de strafbaarstelling van de hulpverlening - dit zal door Teeven worden opgepakt.
Het wetsvoorstel wordt gewijzigd. De wijziging wordt na de zomer bekendgemaakt.
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1. BASISRECHTEN
Vluchtkerk-bewoners naar nieuw gekraakt pand
De kraakbeweging heeft de vluchtelingen, die op 31 mei de Vluchtkerk moesten verlaten, een nieuw
gekraakt kantoorpand aangeboden in Slotervaart. Volg het nieuws op: devluchtkerk.nl
http://devluchtkerk.nl/blog/persbericht-bewoners-vluchtkerk-vinden-nieuw-onderkomen

2. TOELATINGSBELEID
Hoge Raad: asielzoeker wordt niet bestraft als hij met valse papieren reist
De Hoge Raad verwijst naar artikel 31 van het VluchtelingenVerdrag, waarin staat dat vluchtelingen
niet vervolgd mogen worden vanwege het reizen met valse papieren. De Hoge Raad vindt zichzelf niet
bevoegd om te oordelen of een asielzoeker echt vluchteling is. Daarom wordt een asielzoeker die met
valse papieren reist, niet bestraft. (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY4310 en
www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY4238)
RvS: geen algemeen risico voor vrouwen in Sierra Leone
In deze beslissing gaat de Raad van State in op de situatie voor vrouwen in Sierra Leone. De Raad
erkent dat verkrachting en huiselijk geweld veel voorkomen, maar stelt dat de lokale autoriteiten
daartegen redelijk effectief optreden. Geweld tegen vrouwen is daarom in het algemeen onvoldoende
reden voor asiel (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA0602)
RvS: veiligheid in Mogadishu is duurzaam verbeterd, terugkeer mogelijk
De Raad van State besluit dat de veiligheids-situatie in Mogadishu al sinds 2011 bestendig is verbeterd.
Dit betekent dat Somaliers weer in vreemdelingendetentie genomen kunnen worden en ook
gedwongen kunnen worden uitgezet (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA0887)
Staatssecretaris: herinvoering mogelijkheid verblijf als ongehuwde partner
Zoals eerder beloofd, is de wetswijziging van 1 oktober 2012 die alleen gehuwde partners toe zou
laten, teruggedraaid. Vanaf 1 juni 2013 kunnen ook ongehuwde partners weer een verblijfsvergunning
krijgen. Andere wijzigingen, zoals de afschaffing van het ouderenbeleid, zijn niet teruggedraaid
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-184.html)
Nieuw AMV-beleid per 1 juni
Zoals eerder aangekondigd, wordt de verblijfsvergunning als alleenstaande minderjarige vreemdeling
(AMV) afgeschaft. Als de terugkeer van een AMV na 3 jaar niet lukt, dan krijgt hij een speciale
buitenschuldvergunning. Tot zijn meerderjarigheid krijgt hij natuurlijk wel opvang, maar geen
identiteitsbewijs. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-13143.html
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Raad van State: inreisverbod voor moeder van Nederlandse dochter
Deze zaak betreft een Nigeriaanse moeder van een Nederlandse dochter van twee jaar. Zij heeft een
‘inreisverbod’ gekregen van twee jaar. De advocaat vond het niet redelijk dat zij haar dochter
gedurende twee jaar niet in NL kan opzoeken. De RvS vindt 2 jaar wel redelijk.
Verblijf in NL met een inreisverbod is strafbaar. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA1299
Commissie Integraal Toezicht Terugkeer over terugkeerproces
De CITT is ingesteld om toezicht te houden op het terugkeerproces, met name gedwongen
uitzettingen. Volgens de CITT wordt nog steeds ongeveer 40% van de geboekte vluchten geanuleerd,
vooral omdat de vreemdeling een nieuwe verblijfsaanvraag indient. Om dergelijke aanvragen direkt te
kunnen afwijzen, heeft de IND sinds 2012 een speciale ambtenaar paraat, die beslissingsbevoegd is.
Ook worden de meeste aanvragen voor laissez-passers niet gehonoreerd: maar in 1/3 van de 5000
aanvragen (1600 keer) werd een laissez-passer verkregen. Dat is wel twee keer zo vaak als het jaar
ervoor.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Angola Special over werken in Angola, 18 juni Nootdorp
Agentschap NL, IntEnt en Maatwerk bij Terugkeer organiseren op dinsdagmiddag 18 juni 2013 de
"Angola Special" in Nootdorp. Het doel van deze dag is het samenbrengen van Nederlandse bedrijven
en Angolezen in Nederland die binnen het bedrijf aan de slag willen kunnen in Angola.
Info: Maatwerk bij Terugkeer, l.cornelissen@maatwerkbijterugkeer.nl, tel 030- 7551580
VARA: Debat over uitgezette kinderen, 17 juni Humanity House den Haag, vanaf 26 juni op tv
De VARA organiseert op 17 juni 2013 in het Humanity House een debat over kinderen in het
asielbeleid. Aanleiding is de vierdelige documentaireserie Uitgezet - over het lot van uitgezette
asielzoekerskinderen, die vanaf 26 juni te zien is op de televisie. Lees hier meer
Netwerkbijeenkomst Huiselijk/ Eergerelateerd geweld, 27 juni 27.30-17.00u HTIB Amsterdam
Stichting Kezban organiseert een kleinschalige netwerkbijeenkomst met als doel de onderlinge
samenwerking te intensiveren met betrekking tot huiselijk en eergerelateerd geweld.
Plaats: HTIB, 1e Weteringplantsoen 2-c, A'dam, aanmelden verplicht ivm lunch: info@kezban.nl
ACVZ: ‘Vreemdelingenbewaring of een lichter middel?’
De AdviesCommissie Vreemdelingenzaken vraagt om zorgvuldiger afweging of vreemdelingendetentie
nodig is, en meer aandacht voor alternatieven voor detentie
Lees de tekst hier: http://www.acvz.org/publicaties/Advies37-ACVZweb.pdf
Crepeau: The management of the external borders of the European Union and its impact on the
human rights of migrants
The UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, François Crépeau, said this week that
alternatives to the detention of irregular migrants are not explored, despite the obligation to do so.
Furthermore, in many cases, detention serves no purpose at all, as the people detained are later
released as they cannot be deported. Read here his report
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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.

