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STAATSSECRETARIS: NAREIS VOLWASSEN KINDEREN WORDT MAKKELIJKER

Vanwege een uitspraak van de Raad van State van 4 juli heeft de staatssecretaris besloten om het
nareisbeleid soepeler te maken.
Het nareisbeleid is bedoeld om de overkomst van gezinsleden van erkende vluchtelingen mogelijk te
maken. De partner en minderjarige kinderen krijgen een visum en verblijfsvergunning als de aanvraag
wordt ingediend binnen 3 maanden nadat de hoofdpersoon een status heeft gekregen.
De staatssecretaris heeft nu besloten om ook meerderjarige kinderen de kans te geven om over te
komen, maar alleen als ze nog minderjarig waren toen de hoofdpersoon vertrok en als ze niet intussen
een eigen gezin hebben gevormd
Lees het nieuwe beleid hier
.
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1. BASISRECHTEN
Rb: met medische vergunning is geen tewerkstellingsvergunning meer nodig, ook niet voor stages
Deze uitspraak gaat over een meisje wat stage liep op het MBO. Haar vader had een vergunning
medische noodsituatie, waardoor het hele gezin nog een tewerkstellingsvergunning nodig had. Dat
beleid is afgeschaft met de invoering van het Modern Migratiebeleid vorig jaar. De rechtbank besluit
dat het nieuwe beleid toegepast moet worden en dat er dus geen tewerkstellingsvergunning nodig
was voor de stage. De stageverlener krijgt geen boete opgelegd (Rb Utrecht, UTR 14/762, 24.8.14)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: oordeel Iraakse asielzoekers uit andere gebieden uitgesteld
De staatssecretaris publiceerde enkele weken geleden nieuw beleid voor beoordeling van asielzoekers
uit Irak. Enkele provincies worden onveilig verklaard, asielverzoeken van asielzoekers uit die gebieden
worden voorlopig niet behandeld. Rechtbanken oordelen nu dat grondiger gemotiveerd moet worden
of asielzoekers uit andere gebieden in Irak wel veilig zijn bij terugkeer. Het gaat over de provincies Hilla
en Karbala (Hilla: Rb Utrecht, 14/20793, 9.10.14; Karbala: Rb Utrecht, 14/20810, 9.10.14)
RvS: voor mvv en verblijfsvergunning is het moment van aanvraag bepalend
Dit betreft een aanvraag verblijf bij partner. Volgens de IND is het een schijnhuwelijk. Het stel heeft
verklaringen van kennissen en familieleden overlegd, waaruit blijkt dat de relatie echt is. De Raad van
State gaat alleen uit van het moment van aanvraag van de verblijfsvergunning, en stelt dat de
verklaringen niets bewijzen over dit moment. De relatie kan wel verdiept zijn op een later moment,
maar dat is niet relevant voor de beslissing op de aanvraag. Voor een nieuwe beslissing moet opnieuw
een aanvraag ingediend worden, waarbij de verklaringen meetellen (ABRvS, 201400426/1/V3, 7.10.14)
SvV&J: implementatie Verdrag RvE inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
Dit verdrag verplicht lidstaten om slachtoffers van huiselijk geweld mét en zonder verblijfsvergunning,
en achtergelaten vrouwen de kans te geven om een zelfstandige verblijfssvergunning aan te vragen.
Het wetsvoorstel is nu gepubliceerd. De staatssecretaris stelt dat het Nederlandse beleid al voldoet
aan de verplichtingen van het Istanbul Protocol. Lees hier
RvS: bij kinderpardon mag onderscheid gemaakt worden tussen mensen die wel en niet asiel vroegen
De Raad van State is het ermee eens dat het kinderpardon alléén bedoeld is voor kinderen van ouders
die eerder asiel vroegen. Advocaten vonden dit discriminatie, en vonden ook dat het gedrag van
ouders niet aan kinderen toegerekend mag worden. De Raad van State vindt dat kinderen van asielouders méér geleden hebben dan kinderen van andere migranten (ABRvS, 201404129/1, 22.10.14)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: terugkeer naar ebola-landen kan wel
Op vragen van de SP antwoordt de staatssecretaris dat het verantwoord is om uitgeprocedeerde
asielzoekers naar ebola-landen terug te sturen. De kans op ebola is relatief klein. Bovendien doen
andere landen dit ook, behalve Belgie. Lees hier
Dokters van de Wereld publiceerde een persbericht waarin ze uitzetting naar ebola-landen veroordeelt

4. WAT IS ER TE DOEN?
Vrouweneetcafe 1 november, 18.00u Amsterdam
Het vrouweneetcafé is speciaal voor vrouwen met en zonder verblijfsvergunning.
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. Rond 19.00 uur is er (vegetarisch) eten (gratis voor
ongedocumenteerden, anderen betalen 5,-) en vanaf 20.00 uur volgt het informatieve deel.
Adres: 'De Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte J. P. Heijestraat)
Herdenking overledenen aan de EU-buitengrenzen, 2nov 17.30-18.30u Amsterdam
Op zondag 2 november (allerzielen) staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de EU
buitengrenzen en bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strengere grensbewaking
veroorzaakt. We doen dat tussen 17.30-18.30 op de steiger aan de Amstel voor de Hermitage.
Voorafgaand aan de herdenking wordt om 15.30u op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele
minuten lopen van de Hermitage) de documentaire ‘Borders’ getoond. Documentairemaakster
Jacqueline van Vugt laat daarin de ontberingen van migranten onderweg zien – en de ijskoude
ontvangst in Europa. Zij zal na afloop in gesprek gaan met het publiek over de documentaire.
Info: www.noelhuis.nl
Mensenrechtencommissaris bezorgd over basisrechten en vreemdelingendetentie
Particularly concerning to the Commissioner is the extensive use of administrative detention of asylum
seekers and immigrants, a practice at variance with international standards which only allow it as a
measure of last resort, for the shortest possible period of time and when no effective alternative is
applicable.
Another issue of concern to the Commissioner is the legal limbo in which irregular immigrants live. "A
number of irregular immigrants end up in destitution on the streets or in camps as they do not manage
to access existing emergency shelters. This situation must be dealt with urgently, because anyone,
regardless of the residence status, has the right to an adequate standard of living, including food,
clothing and shelter".
Lees het rapport: http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/migrants-and-children-s-rights-...
en de reactie van NL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.Cm...
Petitie verblijfsvergunning Caroline Kigeme
Doe mee met de petitie voor een verblijfsvergunning van de 18 jarige Caroline Kigeme die al 12 jaar in
Nederland woont samen met haar moeder. Burgemeester van Dokkum steunt de actie.
http://petities.nl/petitie/caroline-moet-blijven
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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.

