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SVV&J: GEEN OPSCHORTING INBURGERINGSTOETS VOOR MVV
De Raad van State heeft op 1 april prejudiciele vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de
inburgeringstoets buitenland. Zo’n toets zou misschien niet passen in de Gezinsherenigingsrichtlijn, de
regels van de Europese Unie over het recht op gezinsleven.
In antwoord op kamervragen heeft de Staatssecretaris gezegd dat hij voorlopig de inburgeringstoets
blijft toepassen. Als het Hof van Justitie beslist dat het niet mag, dan past hij zijn beleid wel aan. Het
antwoord van het Hof wordt verwacht in 2015.
Lees het antwoord van de staatssecretaris hier
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1. BASISRECHTEN
MvSZW: ook stages mogelijk voor VMBO-leerlingen zonder vergunning
In een antwoord op kamervragen van D66 heeft minister Asscher toegegeven dat bij sommige VMBOopleidingen een stage noodzakelijk is. In die gevallen mogen ook leerlingen zonder verblijfsrecht stage
lopen. Lees de brief hier.

2. TOELATINGSBELEID
Rb: Nigeriaanse homosexuele asielzoeker mag wachten op besluit over geloofwaardigheid
Bij homosexuele asielzoekers is het moeilijk om de geloofwaardigheid te beoordelen. De Raad van
State heeft daarover aan het Europese Hof van Justitie advies gevraagd, maar het antwoord van het
Hof kan nog wel een jaar duren.
De IND had in deze zaak besloten dat de homosexualiteit niet geloofwaardig was. De rechtbank wil dat
de IND wacht op de richtlijnen van het Hof. De asielzoeker mag zolang in NL blijven (Rb Zwolle,
14/9835, 8.5.14)
Rb: risico terugkeer naar Mogadishu onduidelijk
Een ambtsbericht geeft richtlijnen voor de beoordeling van asielverzoeken. In het ambtsbericht
Somalie is de tekst over risico’s bij terugkeer naar Mogadishu niet duidelijk. Eén mogelijke
interpretatie is, dat het voor iedereen die uit het westen komt gevaarlijk is in Mogadishu. In dat geval
mogen asielzoekers niet naar Mogadishu teruggestuurd worden. De rechtbank vraagt uitleg (Rb
Amsterdam, 14/9771, 22.5.14)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: inreisverbod ivm ‘gevaar voor openbare orde’ moet beter beargumenteerd worden
De Raad van State heeft prejudiciele vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de
toepassing van het inreisverbod. In de NLse wet wordt een inreisverbod opgelegd bij ‘gevaar voor
openbare orde’. Maar onduidelijk is wanneer ‘gevaar voor openbare orde’ dreigt.
Deze zaak gaat over een vrouw die veroordeeld is vanwege het bezit van een vals reisdocument. De
Raad van State vindt het niet vanzelfsprekend dat in dit geval ‘gevaar voor openbare orde’ dreigt, en
wil daarom de uitspraak van het Hof afwachten (ABRvS, 201400324/1/V3, 12.5.14)
SvV&J: nieuw beleid kinderen in detentie
In een kamerbrief heeft de staatssecretaris aangekondigd dat hij veel minder kinderen in detentie wil
plaatsen. Bij gezinnen met kinderen die aan de grens asiel vragen, zal de KMar onderzoek doen of de
kinderen mogelijk meegesmokkeld zijn om de toegang makkelijker te maken. Als de kinderen echt bij
het gezin horen, wordt het gezin naar de open procedure in Ter Apel verwezen. Dit zal per 1
september ingevoerd worden.
Voor andere gezinnen met kinderen komt er een speciale ‘Gesloten Gezinslocatie’ in Zeist. Hier komen
dus gezinnen waarbij mogelijk wel kindersmokkel aan de orde was, en ook afgewezen gezinnen met
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kinderen in afwachting van hun terugkeer (maximaal 2 weken). In de Gesloten Gezinslocatie krijgen
gezinnen woonpaviljoens op een gesloten terrein. Binnen dat terrein zijn ze vrij, ze mogen zelf koken,
internetten, en kunnen ook de deur van het paviljoen afsluiten.
Lees de kamerbrief hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Film Borders, 12-19 juni in de Balie, Amsterdam
Regisseur Jacqueline van Vugt gaat met Clara, die na 16 jaar Nederlands verblijf wordt uitgezet, terug
naar Nigeria. Vanuit daar maakt Van Vugt de lange tocht die vele migranten maken via Niger, Burkina
Faso, Mali, Senegal, Mauritanië, Marokko, Spanje, Frankrijk en België naar uiteindelijk Nederland.
Vanaf 12 juni is Borders dagelijks te zien in De Balie Cinema.
Ontmoetingen over terugkeer naar Guinee voor Guineeers en begeleiders, 12 juni Utrecht
Aanmelden bij Ingrid Smits via i.smits@maatwerkbijterugkeer.nl
Event Surprising Europe, 16 juni 19-21u Rotterdam
Event met films en discussie over migratie naar Europa en remigratie naar Afrika
info: www.surprisingeurope.com; Plaats: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45, R’dam
Conferentie gedwongen achterlating, 17 juni 16-19u, VU Amsterdam
Tijdens deze conferentie wordt ook de publicatie van SSR en LWM over transnationale
sociaaljuridische hulpverlening gepresenteerd.
Info via Joke Verkuijlen, Tel. 0418-512656 – 06 44 61 42 37 of per email: mudawwanah@upcmail.nl;
www.steunremigranten.nl
Manifestatie Eerlijk Kinderpardon, 25 juni den Haag
Meer info: http://www.defenceforchildren.nl/p/140/3980/mo233-m80/politiek-aan-zet-voor-eeneerlijk-kinderpardon

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.
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