NIEUWSBRIEF, JAARGANG 4 NR. 13
23 juni 2014

Inhoud

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

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

NIEUWE WERKWIJZE TOETS INBURGERING BUITENLAND

Op 1 november verandert de toets inburgering buitenland.
De toets wordt dan niet meer per telefoon, maar per computer afgenomen. Er zijn drie
toetsonderdelen, die allemaal gehaald moeten worden maar ze kunnen op verschillende tijdstippen
afgenomen worden. Het onderdeel spreken zal niet door de computer, maar door mensen beoordeeld
worden.
Het zelfstudiepakket wordt aangepast en komt per 1 september beschikbaar
Ministerie Sociale Zaken, 21.5.14
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1. BASISRECHTEN
Centrale Raad van Beroep erkent recht op maatschappelijke opvang voor staatloze Palestijn
Op 24 februari besloot de Raad van State dat de Staatssecretaris verantwoordelijk is voor opvang van
ongedocumenteerde migranten. In een recente uitspraak van 13 juni besloot de rechtbank Den Bosch
dat de VBL (Vrijheids Beperkende Locatie) voldoet.
Bijna tegelijk besloot de Centrale Raad van Beroep dat een kwetsbare, zieke, staatloze Palestijn, die
ook ongewenstverklaard was, wel recht heeft op opvang in de Maatschappelijke opvang. De reden
daarvoor is dat hij ziek is, en dat zijn situatie uitzichtloos is. Lees de uitspraak hier.
LOS: vraag opvang voor ongedocumenteerden!
Advocaat Pim Fischer roept al heel lang organisaties op om opvang te vragen voor
ongedocumenteerden die in een moeilijke situatie overleven. Stichting LOS schreef in samenwerking
met Pim Fischer een handleiding. Lees meer hier
Advies Hof van Justitie EU: betalen achterstallig loon ongedocumenteerde migrant
Het Hof van Justitie adviseert in een zaak over Nederland, om het achterstallige loon van een
ongedocumenteerde arbeider te betalen uit het rijksfonds wat bestemd is voor uitbetaling van loon bij
faillissement. Volgens het Hof mag in zo’n geval niet gediscrimineerd worden naar verblijfsstatus.
Het definitieve oordeel volgt nog. Lees het advies hier
Centrale Raad van Beroep: uitkering met terugwerkende kracht als status met terugwerkende kracht
Vaak wordt een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht gegeven. In dit geval had de
vreemdeling eerder bijstand gevraagd, die was afgewezen. Nu de vreemdeling met terugwerkende
kracht toch een status heeft, moet ook alsnog bijstand uitgekeerd worden. De Raad schat in hoeveel
schuld de vreemdeling heeft gemaakt, en stelt de uitkering vast. Lees de uitspraak hier

2. TOELATINGSBELEID
CAT (UN Committee against Torture ): tijdelijk verbod op uitzetten.ivm besnijdenisrisico Guinee
Deze Guineese mevrouw heeft een hersteloperatie gehad om haar besnijdenis ongedaan te maken. Zij
is bang voor herbesnijdenis, maar de rechter vond dat te onzeker en wees het asielverzoek af.
De advocaat heeft een klacht bij het UN Committee against Torture (CAT) gedaan om te voorkomen
dat zijn cliënt naar Guinee wordt uitgezet. De CAT heeft op 18 juni 2014 een interim-measure
getroffen en besloten dat uitzetting voorlopig opgeschort moet worden. (CAT 613/2014, 18.6.14)
Rb: risico vanwege verslechterde situatie in Irak.
De rechtbank verbiedt NL om deze Irakees uit te zetten. De recente ontwikkelingen laten zien dat het
herkomstgebied erg onveilig is. De rechtbank wil eerst meer informatie. (Rb Zwolle, 14/12499, 13.6.14)
RvS: geen status voor moeder met NLs kind, want de vader moet voor het kind zorgen
De moeder had gevraagd om een status, omdat haar kind recht heeft op verblijf in NL en zij de enige is
die voor het kind zorgt. De Raad van State wijst de aanvraag af. Volgens de Raad heeft de moeder niet
bewezen dat de vader onvindbaar is en niet voor het kind kan zorgen. Lees de uitspraak hier
Deze uitspraak laat zien dat het heel belangrijk is om te bewijzen dat de vader echt afwezig is.
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
IND: nog geen uitzettingen nar Somalie mogelijk
De Somalische autoriteiten hadden beloofd eind mei 2014 nieuwe afspraken vast te leggen over
gedwongen terugkeer. Maar tot nu toe hebben ze niet geantwoord. Wel is één Somalische piraat
teruggenomen, maar dat was op basis van een individuele afspraak.
Volgens de staatssecretaris is er nog steeds ‘zicht op uitzetting’ naar Somalie. De rechtbank moet dit
standpunt nu beoordelen.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Manifestatie Eerlijk Kinderpardon, 25 juni den Haag
Meer info: http://www.defenceforchildren.nl/p/140/3980/mo233-m80/politiek-aan-zet-voor-eeneerlijk-kinderpardon
VARA portretserie ‘Wij blijven vrienden’, 21-29 juni
Wie zijn eigenlijk de kinderen, die net buiten het veelbesproken Kinderpardon vallen?
Deze documentaireserie geeft een gezicht aan de kinderen die net buiten het kinderpardon vallen én
aan hun beste vriendjes. Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 juni bij de VARA op Zapp.
Event Surprising Europe: 25 juni 15-17u filmhuis Den Haag
Veel migranten vertrokken de afgelopen jaren naar Europa op zoek naar een beter bestaan. Het
project Surprising Europe neemt nu de tijd voor reflectie. Zijn de verwachtingen van de migranten
uitgekomen? Wat zijn de voor- en nadelen van Europa? Is teruggaan een optie of juist niet?
Locatie: Filmhuis Den Haag, Spui 191, Den Haag
Info en aanmelden: Paul Dallinga, tel. 030-7551580 of info@maatwerkbijterugkeer.nl
STIL –Utrecht nog gesloten tot 1 september voor nieuwe clienten
STIL kan tot 1 september geen nieuwe mensen helpen met sociale en/of juridische hulpvragen. Het
medisch spreekuur blijft wel open voor iedereen elke woensdag van 9 tot 11 uur. Mensen die reeds
cliënt bij ons zijn kunnen natuurlijk terecht bij hun contactpersonen, dit gebeurt op afspraak.
www.stil-utrecht.nl
Oproep Remonstrantse Broederschap voor humane behandeling van ongedocumenteerden
Hierbij de oproep vanuit de Remonstrantse Broederschap aan de regering voor een meer humane
behandeling van ongedocumenteerde migranten en een oproep aan de eigen leden deze groep te
ondersteunen.
http://www.remonstranten.org/site/images/ongedocumenteerden.pdf

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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