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RVS: VRAGEN OVER TOELATING VBL VOOR UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS
Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het AZC verlaten en krijgen alleen opvang in de VBL
(Vrijheidsbeperkende Locatie) in Ter Apel als ze meewerken aan terugkeer. Uitgeprocedeerde
asielzoekers die al op straat staan, kunnen bijna niet meer in de VBL terecht, ook als ze alsnog verklaren
mee te werken. Het lijkt erop dat dit in het bijzonder geldt voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit
bepaalde landen. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat hun ambassade bijna geen laissez passers
afgeeft.
De Raad van State heeft kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris over de toepassing van het
meewerk-criterium bij uitgeprocedeerde asielzoekers die toelating vragen tot de VBL. Zij wil ook weten
hoe dit zich verhoudt tot de buitenschuld-status (voor mensen die buiten hun schuld niet kunnen
terugkeren). Ze wil tenslotte weten hoe medische aspecten worden meegewogen in het besluit.
De staatssecretaris moet voor 28 maart antwoorden.

Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156

info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

1

Nieuwsbrief LOS 7-6, 20 maart 2017

1. BASISRECHTEN
PICUM: Richtlijnen voor het indienen van een klacht bij arbeids-uitbuiting
Het klachtenmechanisme is een essentieël beschermingsinstrument ter preventie van uitbuiting of
misbruik in het kader van de tewerkstelling van alle werknemers zonder onderscheid van verblijfsstatus.
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/WorkerComplaintMechanismLeaflet_NL.pdf (NL)
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/WorkerComplaintMechanism_Leaflet_EN.pdf (ENG)

2. TOELATINGSBELEID
RvS: intrekken Nederlanderschap voor Somalier die ook een Jemenitisch paspoort had
De Raad van State besluit dat deze Somalier, die als minderjarige naar Nederland is gekomen en al bijna
12 jaar de Nederlandse nationaliteit had, die moet opgeven. Hij had ook een Jemenitisch paspoort, maar
heeft dat niet verteld toen hij asiel vroeg. Omdat hij de Nederlandse nationaliteit net nog geen 12 jaar
heeft, kan die nog worden ingetrokken.
Het intrekken van de Nederlandse nationaliteit is niet hetzelfde als het verlies van verblijfsrecht,
daarover moet een apart besluit worden genomen. Zie hier
Europese Commissie: Dublinoverdrachten Griekenland beginnen na 15 maart weer
Volgens het verdrag van Dublin moeten asielzoekers in het eerste land waar ze aankomen asiel vragen.
Als ze doorreizen, worden ze naar het eerste land teruggestuurd. Maar naar Griekenland kon tot voor
kort niet worden teruggestuurd vanwege de slechte situatie in de asielcentra daar.
De Europese Commissie heeft de EU-landen geadviseerd omvanaf 15 maart weer te beginnen met
asielzoekers naar Griekenland terug te sturen. Daarbij moet wel steeds een individuele garantie voor
opvang afgegeven worden. Zie hier
RvS erkent dat India en Algerije als veilig herkomstland mogen worden beschouwd
Asielzoekers uit veilige herkomstlanden krijgen een korte procedure en worden sneller afgewezen.
Voor Algerije, zie hier Voor India, zie hier
Rb: Guineese overheid biedt niet altijd bescherming tegen huiselijk geweld en andere misdrijven
Volgens de rechtbank kunnen autoriteiten in Guinee niet altijd bescherming bieden in gevallen van
huiselijk geweld en andere misdrijven. er is geen doeltreffend juridisch systeem voor opsoring,
vervolging en bestraffing. NGO’s vullen deze lacune in het rechtssysteem niet op.
De rechtbank vindt dat de IND een nieuw besluit moet nemen. (Rb Haarlem, 17/2575, 2.3.17)
Rb: Nigeriase overheid biedt geen bescherming tegen besnijdenis voor analfabete vrouw uit Edo-state
Volgens de rechtbank hebben vrouwen in Nigeria hulp van familieleden nodig als zij teruggestuurd
worden. Deze vrouw heeft dat in het bijzonder nodig, omdat ze 18 jaar is, nooit zelfstandig heeft
gewerkt en analfabeet is. Zij kan geen hulp van haar familie krijgen. Er zijn ook geen NGO’s die deze hulp
kunnen bieden. Tegen besnijdenis van haar dochter kan zij zich daarom niet verweren.
De rechtbank vindt dat de IND een nieuw besluit moet nemen. (Rb Groningen, 17/1128, 13.2.17)

Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156

info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

2

Nieuwsbrief LOS 7-6, 20 maart 2017
Rb: bij afwijzing voortgezet verblijf mensenhandelslachtoffer meer rekening houden met effect trauma
Deze zaak gaat over voortgezet verblijf van een mensenhandel-slachtoffer. Zij heeft weinig kunnen
vertellen over de daders. De rechtbank vindt dat de IND daaruit niet mag concluderen dat het verhaal
niet waar is. Door trauma’s kan zij weinig vertellen, denkt de rechtbank. Daar wijzen ook haar littekens
op. De IND had beter naar de achtergrond van deze kwetsbare vrouw moeten kijken.
De rechtbank vindt dat de IND een nieuw besluit moet nemen. (Rb Rotterdam, 16/16296, 1.3.17)

3. CONTROLE
Europese Commissie : aanbevelingen verbetering terugkeerproces
The European Commission calls on the Member States to take the necessary measures to remove legal
and practical obstacles to return. For instance , Member States should:
a) use detention as needed and appropriate , in particular where there is a risk of absconding
b) provide in national legislation for a maximum initial period of detention of six months that can be
prolonged until 18 months in the cases;
c) bring detention capacity in line with actual needs
In relation to illegally staying third-country nationals who intentionally obstruct the return processes,
Member States should consider using sanctions in accordance with national law. These sanctions should
be effective, proportionate and dissuasive and should not impair the return-process.
Commission Recommendation (EU) 2017/432 (352.96 ko), 7.3.17
Making return procedures more effective

4. WAT IS ER TE DOEN?
Verwijzersmiddag, 19 april 15.30 uur - 18.00 uur, Equator Amsterdam
In deze middag brengt Equator, behandelcentrum voor mensen met psychische problemen, verwijzers
op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Een van de thema’s is ‘Ongedocumenteerden en
psychotrauma’. U kunt zich aanmelden vóór 12 april 2017 bij V.Alkemade@Arq.org
Geneva : regularization of 590 undocumented migrant workers
On Feb 21, the canton of Geneva approved "operation Papyrus" which will regularize at least 590
undocumented migrant workers, among them many domestic workers. 200 cases are still pending and
they are continuing the process. It is due to a new application of existing law and the applicants have to
meet certain criteria. However, because of the strong movement, Geneva is in the forefront of
Switzerland to apply it in favour of the undocumented migrant workers.
More: http://www.sit-syndicat.ch/

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder
(‘ongedocumenteerden’).
Hang verblijfsvergunning
16 • 3011 GG Rotterdam
• tel: 010 7470156 Stichting LOS zet zich in voor de
basisrechten van deze migranten
en
hun
kinderen.
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