NIEUWSBRIEF, JAARGANG 3 NR. 19
30 september 2013

Inhoud

........................................................................................................... pagina

1. BASISRECHTEN...........................................................................................................................................2
2. TOELATINGSBELEID ...................................................................................................................................2
3. CONTROLE EN TERUGKEER........................................................................................................................3
4. WAT IS ER TE DOEN? .................................................................................................................................3

VLUCHTELINGENWERK: BEWONERS VLUCHTFLAT NIET KANSLOOS

VluchtelingenWerk Amsterdam onderzocht in opdracht van de Gemeente Amsterdam 159 dossiers van
de voormalige Vluchtkerkbewoners. De conclusie is dat 94 mensen (60%) een reeël perspectief hebben
op legaal verblijf in Nederland. Slechts 30 vluchtelingen (20%) zijn volgens de huidige regels
uitgeprocedeerd. Van die laatste groep komen velen uit onveilige landen, zoals Somalië of Zuid-Sudan,
of uit landen als Eritrea en Ethiopië, waarheen terugsturen onverantwoord of niet mogelijk is.
www.wijzijnhier.org, 27.9.13
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1. BASISRECHTEN
RvS: recht op opvang tijdens wachttijd oordeel asielaanvraag vanwege homosexualiteit
Het Europese Hof behandelt op dit moment de vraag hoe de asielaanvraag van iemand die
stelt problemen te hebben gehad in verband met homosexualiteit beoordeeld moet worden.
De Raad van State besluit dat in zo’n geval de aanvrager recht opvang moet houden.
ABRvS, 201212027/2, 29.5.13

Staatssecretaris: Gezinslocaties
Omdat kinderen niet meer op straat gezet mogen worden, zijn sinds 2010 gezinslocaties
geopend. Op 1 juli 2013 woonden er 2000 mensen in deze gezinslocaties, een jaar daarvóór
nog 1300. Het blijft nodig om nieuwe gezinslocaties te openen, bv in Goes (Rapportage
Vreemdelingenketen, 27.9.13)

2. TOELATINGSBELEID
Staatssecretaris: aantal asielaanvragen gestegen
Het afgelopen halfjaar hebben 6.190 mensen in NL asiel gevraagd, het hoogste aantal sinds 2010. Het
betreft grotendeels Syriers en Somaliers. Het aantal herhaalde asielaanvragen is lager geworden en
bedroeg 1490 personen. (Rapportage vreemdelingenketen 27.9.13)
Rechtbank: herhaald asielverzoek wordt niet behandeld als aanvrager inreisverbod heeft
De rechtbank besluit dat de asielaanvraag niet wordt behandeld. De aanvrager moet eerst een verzoek
doen voor opheffing van zijn inreisverbod, bij die aanvraag kan hij de risico’s die hij bij terugkeer loopt,
aan de orde stellen. (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:12192, 19.9.13)
Rb: onduidelijkheid over veiligheid Egyptische christenen, oordeel beroepsrechter nodig
De rechtbank besluit dat de omstandigheden in Egypte voor christenen erg onzeker zijn, daarom mag
de asielzoeker wachten op de beslissing in beroep, hij houdt recht op opvang.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:12208, 13.9.13
Rb: onduidelijkheid over veiligheid in Irak, asielzoekers niet terugsturen
Diverse rechtbanken besluiten dat de omstandigheden in Irak snel aan het verslechteren zijn, en dat
asielzoekers op dit moment niet teruggestuurd mogen worden. (oa Rb Groningen, 13/11182, 29.8.13)
RvS: Tamils die een asielverzoek in Nederland deden, lopen niet automatisch risico bij terugkeer
De Raad van State vindt niet dat Tamils alléén vanwege hun asielverzoek in Nederland, risico lopen bij
terugkeer. Dat kan mogelijk anders zijn in individuele zaken
(http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1155, 9.9.13)
Rb: vrijlating ongedocumenteerde Somalische man die zorgt voor kind met NLse schizofrene moeder
De man heeft met documenten laten zien dat de moeder alléén niet in staat is om voor hun kind te
zorgen. De rechtbank laat hem vrij uit vreemdelingendetentie, omdat de aanvraag verblijfsvergunning
bij NLs kind kansrijk is. Rb Haarlem AWB 13/18061, 2.9.13
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Staatssecretaris: kinderpardon
Van de 3.200 aanvragers voor het kinderpardon, zijn er 1300 toegekend en 1800 afgewezen. De rest is
nog in behandeling. Redenen voor afwijzing waren: geen asielverleden, te oud bij de aanvraag, niet
voortdurend in beeld gebleven bij de rijksoverheid. (Rapportage vreemdelingenketen, 27.9.13)
Er lopen ongeveer 1300 bezwaarprocedures. Rechtbanken oordelen verschillend over aanvragen van
kinderen zonder asielverleden.

3. CONTROLE EN TERUGKEER
VluchtelingenWerk: uitzettingen Somalie tijdelijk gestopt
Na een geslaagde uitzetting naar Somalie op 16 september, zijn de daaropvolgende geplande
uitzettingen van 18 en 26 september opgeschort. Volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek moet de
uitzetting van 16 september ‘geevalueerd’ worden. De Somalische minister zei op de radio dat hij niet
instemt met gedwongen terugkeer.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Actie kinderpardon voor Wime (en anderen die net te oud zijn), 2 okt 13.30-14.30 Den Haag
Wime kwam op zijn 10-de naar NL en is hier twaalf jaar. Hij kreeg geen kinderpardon omdat hij net een
half jaar te oud was bij de aanvraag. Net zoals hij in 2001 net een half jaar te laat in Nederland kwam
om onder het generaal pardon te vallen in 2007. Wime zit nu al 20 dagen in vreemdelingendetentie.
De Vrienden van Wime organiseren op woensdag 2 oktober van 13.30 tot 14.30 uur in Den Haag een
SING ALONE SONG actie om hem vrij te laten. Meer info: www.defenceforchildren.nl.
Voorlichting veilige aangifte Wereldhuis, 16 okt 17.30-19.00u, Amsterdam
Het Wereldhuis organiseert een basisvoorlichting veilige aangifte en IND op 16 oktober as. Een politie
en IND vertegenwoordiger beantwoorden uw vragen. Na afloop om 19.00 uur is er een maaltijd.
Locatie: Diaconie Protestantse Kerk Amsterdam, Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam
Graag aanmelden voor de maaltijd op 06 22821472 of via info@wereldhuis.org
Werkdag vluchtelingen Raad van kerken, 2 november 10-15.30u Amersfoort
De projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland organiseert op 2 november a.s.
de jaarlijkse werkdag voor haar achterban en andere geïnteresseerden. De werkdag staat in het teken
van actuele ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid en de activiteiten vanuit de kerken.
Locatie: Bergkerk, Amersfoort. Aanmelding via rvk@raadvankerken.nl;
Advocaat Fischer: bijstand éénoudergezin voor ongedocumenteerde ouder met NLs kind
Nederlandse kinderen met een ouder zonder verblijfsrecht krijgen in vijf gemeenten bijstand naar de
norm van een éénoudergezin: Oss, Groningen, Hoorn, Tilburg en Wageningen. Zonde om niet te
gebruiken, ook in andere steden. Pim Fischer wil graag zelf de aanvraag doen zodat de kans op succes
zo groot mogelijk is. Bel of mail naar www.fischeradvocaten.nl.
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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.

