Nieuwsbrief LOS 7-4, 20 februari 2017

NIEUWSBRIEF, jaargang 7 nr. 4
20 februari 2017

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

RVS: GEEN BOETE VRIJWILLIGERSWERK UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKER
De werkgever is eigenaar van een pand in Borne bij Enschede, waar uitgeprocedeerde asielzoekers
wonen. Eén van de bewoners van dit pand, die psychische problemen heeft, had de eigenaar gevraagd of
hij hem mocht helpen. Omdat deze eigenaar wist dat het de bewoner goed zou doen om iets om handen
te hebben, heeft hij hem gevraagd om de tuin te vegen van een ander pand waarvan hij eigenaar was.
De Raad van State vindt dat in dit geval het hulpverlenende karakter zwaarder weegt dan het
arbeidsmatige karakter, en besluit de werkgever geen boete op te leggen. Zie hier
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1. BASISRECHTEN
RvS: bij verzoek wijziging persoonsgegevens geldt origineel paspoort als bewijs
Deze Iraanse man wil zijn persoonsgegevens wijzigen. Hij had daarvoor eerder al zijn Iraanse
geboorteboekje als bewijs gebruikt, maar dat werd afgewezen. De Iraanse ambassade heeft nu een
paspoort afgegeven. De Raad van State vindt dat de gemeente dit nieuwe bewijs over de
persoonsgegevens opnieuw moet beoordelen, omdat er een pasfoto op staat.
De Raad van State zegt bovendien dat de verklaringen tijdens het asielverzoek geen geldige verklaringen
zijn voor de Basis Registratie Personen. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: onderzoek verruiming toelating Start-ups in het kader van Citydeals
Doel van de Citydeal is de aantrekkingskracht van Nederland te vergroten voor ambitieus ondernemend
talent uit het buitenland. De focus ligt op start-ups, scale-ups en zelfstandig ondernemers, inclusief
kunstenaars. Ministeries en gemeenten zijn dit idee nader aan het uitwerken, het rapport wordt begin
2017 verwacht. Zie hier

3. CONTROLE
Rb: als het verblijfsdoel onaannemelijk is, mag bezoeker aan de grens geweigerd worden
Deze zaak gaat over een Albanees die visumvrij mag reizen. Toch werd hij aan de grens tegengehouden.
Volgens de Marechaussee is zijn verblijfsdoel niet duidelijk. Hij zou als toerist komen, maar weet niet wat
hij wil bezoeken. Ook kloppen de gegevens niet van de mensen die hij zou bezoeken. Bovendien heeft hij
onvoldoende geld bij zich, namelijk € 585,- terwijl dit ten minste € 720,- zou moeten zijn.
Daarom mocht hij aan de grens geweigerd worden, zegt de rechter. Zie hier
RvS: indonesische schoonmakers bij particulier, info mensensmokkel mocht aan dossier worden
toegevoegd, werk partner minder zwaar beboet
Deze zaak gaat over een Indonesisch echtpaar wat bij een particulier werkte. De arbeidsinspectie heeft
de particulier een boete opgelegd van 3.000,- per werknemer vanwege illegale arbeid.
De Arbeidsinspectie was te weten gekomen dat de werknemer zonder verblijfsvergunning aan het werk
was, omdat de telefoon getapt was in het kader van onderzoek naar mensensmokkel. Deze informatie
mocht van de Officier van Justitie ook gebruikt worden om de illegale arbeid op te sporen.
Wat betreft het werk van de echtgenoot, besluit de rechter dat dit niet in opdracht van de werkgever
gebeurd was, maar het initiatief was van de werknemer. De werkgever betaalde één werknemer, die
vervolgens haar echtgenoot betaalde. De boete voor de echtgenoot wordt gehalveerd. Zie hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Dialoog over migratie en werk in verkiezingstijd, 9mrt 20-22u A’dam
Waarom wordt de ene arbeidsmigrant met open armen ontvangen en noemen we de ander een
gelukzoeker? Als "meedoen" de norm is, waarom mogen asielzoekers dan niet werken?
Tijdens dit debat spreken: Tesseltje de Lange (UvA, ACVZ), Catelene Passchier (FNV), Marjolein ten
Hoonte (Randstad) en Franciszek Roguski (jurist en in 2016 verkozen tot 'jonge Pool van het jaar').
Locatie: De Nieuwe Poort in Amsterdam, Claude Debussylaan 2 (Viñoly Zuidas)
Toegang is gratis, aanmelden verplicht. AANMELDEN
Safe Future Methodiek inzake Kinderen
Kinderen uit gezinnen met verblijfsproblematiek zijn zeer kwetsbaar en er wordt te weinig rekening
gehouden met hun belangen als er een besluit wordt genomen over hun toekomst. Dit concludeert
Trijntje Kootstra in het rapport ‘Safe Future Methodiek inzake Kinderen’. Het gaat daarbij over kinderen
van buitenlandse slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld, kinderen van ongedocumenteerde
vreemdelingen of uitgeprocedeerde asielzoekers.
Download het rapport via deze link of bekijk via deze link.
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