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VEILIGE AANGIFTE
In antwoord op vragen over de Slachtofferrichtlijn, laat de minister weten dat de regeling ‘veilige
aangifte’ in 2016 gefaseerd wordt ingevoerd in alle steden. Hierbij zal ook een informatiecampagne
uitgevoerd worden. Daarbij zal contact gezocht worden met lokale hulpverleners, kerken en
advocatuur.
Veilige Aangifte is nu alleen formeel mogelijk in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Er zijn geen cijfers
beschikbaar over de aantallen aangiften die dit oplevert. Lees hier
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1. BASISRECHTEN
CRvB: geen bijstand tijdens procedure voortgezet verblijf bij nieuw verblijfsdoel
Tijdens een procedure ‘voortgezet verblijf’ houdt de aanvrager recht op bijstand. Deze zaak gaat over
een Burundese vrouw die een vergunning had vanwege het categoriale beschermingsbeleid voor
Burundi. Die is ingetrokken omdat Burundi sinds 2006 weer veilig was verklaard. Ze vraagt nu
voortgezet verblijf op individuele gronden. De Centrale Raad van Beroep besluit dat ze tijdens deze
procedure geen recht op bijstand heeft, omdat de nieuwe aanvraag geen voortgezet verblijf voor het
oude verblijfsdoel is. Lees hier
CRvB: bijstand niet met terugwerkende kracht terugvorderen als vergunning ingetrokken
In deze zaak is de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht ingetrokken. De vraag is of bijstand
dan teruggevorderd mag worden. De Centrale Raad van Beroep stelt dat de bijstand nodig was om in
het levensonderhoud te voorzien, en dat niet voorzien kon worden dat de vergunning ingetrokken zou
worden. Er mag dan ook geen bijstand teruggevorderd worden. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: onderzoek nieuwe veilige herkomstlanden
De staatssecretaris onderzoekt of Egypte, Ghana, India, Jamaica, Marokko, Mongolië en Senegal
kunnen worden toegevoegd aan de lijst met veilige herkomstlanden. Op die lijst staan al de EU-landen
en de Balkanlanden. Asielzoekers uit deze landen worden in een snelle procedure behandeld. Lees hier
RvS: paspoortvereiste te zware eis voor verblijf als jong kind bij moeder
Deze zaak gaat over het verblijfsrecht van een kind van een Guineese moeder met vluchtelingenstatus
en een Guineese vader zonder verblijfsvergunning. Het kind heeft geen paspoort. Daarom weigerde de
IND het kind een verblijfsvergunning te geven. De Raad van State vindt dat de belangen van het kind
om bij de moeder te blijven zwaarder wegen dan het paspoortvereiste. Lees hier
IND: informeel ouderenbeleid
Informeel lijkt er weer een soort ouderenbeleid te zijn, opgesteld naar aanleiding van de "Dorothy
Murphy-zaak", een Amerikaanse 86-jarige vrouw die na media-aandacht alsnog mocht blijven.
Toelating is mogelijk voor een 80-plusser die zorgbehoevend en alleenstaand is, en
alléén in Nederland kinderen heeft die de zorg op zich kunnen nemen terwijl die kinderen de
Nederlandse nationaliteit hebben en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
RvS: blanco paspoorten voor Sierra Leonezen
Sierra Leonezen met psychische problemen kregen tot voor kort een vergunning omdat er geen
behandeling mogelijk is in Sierra Leone. Voor behandeling in andere West-Afrikaanse landen zoals
Senegal is een paspoort nodig om aldaar legaal te verblijven. Tot voor kort konden paspoorten alleen
in Sierra Leone afgegeven worden. Inmiddels kunnen blanco paspoorten in Sierra Leone besteld
worden, en dan in de ambassade gelegaliseerd. Daarmee is vestiging in Senegal mogelijk. Lees hier
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3. CONTROLE EN DETENTIE
SvV&J: politiecontroles
De politie heeft afgesproken om jaarlijks 4.000 vreemdelingen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek
over te dragen. In de eerste helft van 2015 zijn bijna 2.000 vreemdelingen overgedragen, waarvan de
helft in vreemdelingendetentie geplaatst is. Ook kregen bijna 200 vreemdelingen een meldplicht, 300
een terugkeerbesluit en moesten 300 vreemdelingen terug naar het EU-land waar ze een
verblijfsvergunning hadden. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Erik van Lieshout Video-installatie ‘DOG’ 27 januari t/m 7 februari Pauluskerk Rotterdam
Erik van Lieshout heeft een monument gemaakt voor de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov die
zelfmoord pleegde in het detentiecentrum. In de videoinstallatie ‘DOG’ tonen hulpverleners en
vluchtelingen hun kwetsbaarheid en onmacht tegenover problemen die groter zijn dan zijzelf.
Informatie: http://www.tentrotterdam.nl/event/nederlandse-premiere-dog-erik-van-lieshout/
Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 28 januari 10.15-13u Utrecht
Het PMZV is de netwerkbijeenkomst van organisaties die ongedocumenteerde migranten helpen. Aan
bod komt psychische zorg in Veldzicht, vrijwilligerswerk voor ongedocumenteerden, en de BBBregeling. Meer info: rian.ederveen@stichtinglos.nl
Tussenvoorziening Weerdsingel Utrecht zoekt Activerend Begeleider
De Tussenvoorziening in Utrecht gaat ipv nachtopvang nu 24-uursopvang bieden aan
ongedocumenteerden. Zo kan efficiënter gewerkt worden aan perspectief.
Om de 24-uurs openstelling mogelijk te maken, zijn we op zoek naar activerend woonbegeleiders. Van
de activerend begeleiders verwachten we naast het begeleiden van de gasten bij de dagelijkse taken in
huis, ook het begeleiden bij het uitvoeren van het toekomstplan.
Meer info hier, sollicitaties tot 22 januari
Adreswijziging Taalstudio
De Taalstudio, die contra-expertises levert voor taalanalyses van de IND, verhuist naar: Noordeinde 50,
1141 AN Monnickendam. Het telefoonnummer blijft: 020-528 50 77
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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.

