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BED-BAD-BROOD
Sinds november 2015 is het duidelijk dat Nederland alleen opvang voor ongedocumenteerden zal
geven, als ze werken aan terugkeer. Uit recente uitspraken van het ministerie en de Raad van State
blijkt dat opvang in de VBL alleen aangeboden wordt voor mensen die aantoonbaar werken aan
terugkeer. Maar ook in dat geval worden mensen vaak weer op straat gezet na enkele maanden verblijf
in de VBL.
Volgens advocaat Pim Fischer is het wel mogelijk om te procederen als mensen na verblijf in VBL Ter
Apel weer op straat terecht komen. Als je recente gevallen kent, neem dan contact op.
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1. BASISRECHTEN
SvV&J: helft ongedocumenteerden heeft asiel-achtergrond
De staatssecretaris schrijft dat de helft van de mensen die zonder verblijfsvergunning zijn
aangetroffen, een asiel-achtergrond heeft in Nederland of een ander EU-land. Lees hier
RvS: ook met echt paspoort en DNA-test is identiteitsherstel niet mogelijk
Deze vrouw kreeg een vergunning als Soedanese, maar wil identiteitsherstel als Nigeriaanse. Ze heeft
een Nigeriaans paspoort en een DNA-test die de afstamming van haar vader bewijst. Maar de
gemeente weigert identiteitsherstel, omdat zo’n DNA-test met één ouder geen 99% zekerheid biedt.
(ABRVS, 201504183/1/A3, 3.2.16)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: intrekken asielvergunning Somaliers vanwege strafblad
Deze Somalier, die hier al sinds begin ’90-er jaren is, verliest zijn vergunning vanwege zijn strafblad. Hij
moet terug naar Mogadishu. Volgens het laatste ambtsbericht is de Al Shabaab daar niet meer
dominant, en is terugkeer als verwesterde Somalier daarom niet gevaarlijk. Lees hier
In een andere zaak van een Somalier met strafblad uit de Ashraf-clan, besluit de rechtbank dat een
aparte afweging gemaakt moet worden voor terugkeer van Ashraf naar Mogadishu. Lees hier
SvV&J: nieuwe regels toelating hoogopgeleiden
Buitenlandse studenten die in NL hebben gestudeerd, mogen een jaar in NL blijven om een baan op
niveau te vinden. Als ze daarin genoeg verdienen, behouden ze hun verblijfsrecht. Daarnaast bestaat
er ook een mogelijkheid als hoogopgeleide migrant in Nederland naar werk op niveau te zoeken.
De staatssecretaris zal deze beide mogelijkheden samenvoegen. De afgestudeerde moet korter dan 3jr
geleden zijn diploma hebben gekregen. Het puntensysteem vervalt. De hoogopgeleide moet financieel
onafhankelijk zijn, maar mag wel bijkomende werkzaamheden verrichten zonder twv. Lees hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
HvJ EU: wel detentie asielzoeker mogelijk
De Raad van State had vragen gesteld aan het EU-hof over de mogelijkheid om asielzoekers in detentie
te houden. Door de asielprocedure wordt de uitzetting verhinderd. Het Hof besluit dat dit wel mogelijk
is, de asielprocedure is een tijdelijke onderbreking van het doel van de detentie, namelijk uitzetting.
Lees hier
Rb: geen uitzetting naar Ethiopie mogelijk
De rechter besluit dat er geen zicht is op gedwongen uitzetting naar Ethiopie. Vrijwillige terugkeer met
IOM kan wel, maar detentie kan dat niet afdwingen. De man moet vrijgelaten worden. Lees hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Jubileum 10 jaar Fanga Musow, 8 maart 16-20u Utrecht
Fanga Musow is een opvanghuis voor ongedocumenteerde vrouwen in Utrecht. Op internationale
vrouwendag willen wij uitgebreid stilstaan bij ons 10-jarig bestaan, met toespraken een interactieve
quiz en een fundraising dinner. Info: www.fangamusow.nl en www.seguro-opvang.nl
Bijeenkomst over de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland, 7 april 14-16.30u Leiden
Samen met Defence for Children-ECPAT (DCI) organiseert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een
bijeenkomst over harmful practices: meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijk, kindhuwelijken,
huwelijkse gevangenschap, eergerelateerd geweld. Bedoeling is gezamenlijke standpunten formuleren
voor de bestrijding hiervan. Die zullen later in 2016 een plaats krijgen in de Schaduwrapportage
CEDAW 2.0. Op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag staat het volledige programma.
Deelname gratis, aanmelding verplicht via het contactformulier van het Netwerk VN-vrouwenverdrag.
Gewoon Getrouwd - Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland'
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste informele huwelijken weinig grote problemen kenden. Voor
wat betreft religieuze huwelijken, zochten respondenten naar manieren waarop je aan het religieuze
huwelijk een burgerlijke status zou kunnen geven. Lees het onderzoek hier

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
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basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

