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INREISVERBOD
Als iemand zonder verblijfsvergunning in Nederland aangetroffen wordt, kan hij een terugkeerbesluit
krijgen. Bij een terugkeerbesluit hoort een vertrektermijn, dat is de termijn die iemand krijgt om vrijwillig
terug te keren. Als iemand niet eerder in contact was met de vreemdelingendienst, wordt meestal een
vertrektermijn van 28 dagen gegeven. Pas bij overtreding van de vertrektermijn kan een inreisverbod
worden gegeven. Verblijf in Nederland met een inreisverbod is strafbaar.
De staatssecretaris heeft het beleid voor het afgeven van een inreisverbod gewijzigd. Vanaf nu kunnen
vreemdelingen die actief de vreemdelingenwet overtreden, bijvoorbeeld door te werken terwijl dat niet
mag, door langer te blijven dan het visum toestaat, of door in Nederland te blijven zonder voldoende
geld, een nul-dagen vertrektermijn krijgen. Dan krijgen ze ook direkt een inreisverbod. Zie hier
Hoewel verblijf met een inreisverbod strafbaar is, wordt het in de praktijk weinig bestraft. Hoewel er
heel veel mensen een inreisverbod krijgen, werden er in de afgelopen jaren minder dan 20 boetes per
jaar gegeven. Daarnaast kregen mensen soms een strafbeschikking van het OM of de rechter. Zie hier
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1. BASISRECHTEN
Rb: halvering bijstand in verband met Bulgaarse niet-werkende partner
Deze zaak gaat over een Nederlander met een Bulgaarse partner en twee kinderen. Het gezin is
afhankelijk van de bijstand. De Sociale Dienst heeft besloten dat de Bulgaarse partner geen legaal verblijf
heeft omdat ze niet werkt, en dus ook geen recht heeft op bijstand. Daarom krijgt de man 50% van de
gehuwdennorm. Ondanks dat de man geen alleenstaande ouder is, wordt toch een verhoging van 20%
toegekend voor de kinderen, omdat die niet mogen lijden onder de situatie. Zie hier
RvS: terugvorderen toeslagen omdat vergunning partner met terugwerkende kracht werd ingetrokken
Als iemand samenwoont met een persoon zonder verblijfsvergunning, heeft hij geen recht op toeslagen,
zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. In dit geval werd de vergunning van de partner met terugwerkende
kracht ingetrokken, en bestond dus met terugwerkende kracht geen recht op toeslagen. Dat had de NLse
partner niet kunnen voorzien. Toch vindt de Raad van State het terecht dat de toeslagen worden
teruggevorderd. Zie hier.
RvS: geen toeslagen in procedure tegen zwaar inreisverbod
Als iemand een zwaar inreisverbod heeft, kan hij geen rechtmatig verblijf hebben. Daarom bestaat ook
geen recht op toeslagen tijdens de procedure over intrekking van het inreisverbod, oordeelt de Raad van
State. Zie hier
RvS: vragen aan EU-Hof over rechtmatig verblijf tijdens Hoger Beroepsprocedures asiel
De Raad van State heeft vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie over de rechtspositie van
asielzoekers die Hoger Beroep hebben gevraagd. Als de Hoger Beroepsfase rechtmatig verblijf oplevert,
dan bestaat tijdens die fase ook recht op toeslagen. Het kan lang duren voor deze zogenaamde
Prejudiciele Vragen beantwoord zijn. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: intrekken vergunning na 26 jaar ivm criminele antecedenten
De Raad van State vindt dat de IND terecht de verblijfsvergunning van deze Marokkaan heeft
ingetrokken. Hij is met zijn 17de is gekomen en heeft een lang strafblad. Hij zegt dat hij zijn leven heeft
gebeterd, maar dat weegt niet op tegen zijn geschiedenis. Zie hier
RvS intrekken asielvergunning na 8jr ivm identiteitsfraude
De IND heeft ontdekt dat deze vrouw bij haar asielverzoek valse documenten heeft gebruikt. Ze is
inmiddels getrouwd en heeft een man met asielstatus en een kind. Zij stelt dat ze niet met haar man
terug naar hun herkomstland kan, omdat de man daar gevaar loopt. Maar de Raad van State stelt dat,
zolang ze haar werkelijke identiteit niet geeft, niet duidelijk is naar welk land ze terug moet keren en dat
het argument dus niet opgaat. Zie hier.
SvV&J: verlenging besluitmoratorium Burundi
Het besluitmoratorium en vertrekmoratorium voor Burundi wordt opnieuw zes maanden verlengd tot 1
juli 2017. Zie hier
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Rb: recht op gezinsleven in Nederland voor Sierra Leonees paar met kinderen, besnijdenisrisico
De rechtbank oordeelt dat dit paar, afkomstig van stammen waar vrouwenbesnijdenis normaal is, bij
terugkeer niet kan voorkomen dat hun dochters worden besneden. Daarom moeten zij een vergunning
krijgen voor gezinsleven. (Rb Haarlem, Awb 16/26754, 9.3.17)
MvSZW: pas bij 100% verwijtbaarheid zijn EU-burgers niet onvrijwillig werkloos
Bij verwijtbare werkloosheid verliest een EU-burger de status van werknemer of zelfstandige. Zolang een
EU-burger niet-verwijtbaar werkloos is, houdt hij recht op sociale zekerheid als hij daarvoor minstens
een jaar heeft gewerkt. De minister heeft nu vastgesteld dat iemand alleen verwijtbare werkloos is als hij
100% verlaging van de uitkering heeft. Zie hier

3. CONTROLE
Rb: wel zicht op uitzetting naar Algerije
De rechtbank oordeelt dat de Algerijnse ambassade wel vervangende reisdocumenten afgeeft en dat
mensen daarmee ook uitgezet zijn. Omdat er zicht is op uitzetting, moet deze Algerijn in
vreemdelingendetentie blijven. (Rb Rotterdam, 17/4831, 23.3.17)
Rb: geen zicht op uitzetting naar Libië
De rechtbank oordeelt dat de Libische ambassade de laatste jaren geen vervangende reisdocumenten
heeft afgegeven en dat er voor deze Libier dus geen zicht is op uitzetting. Hij moet vrijgelaten worden
(Rb Den Haag, 17/5161, 21.3.17)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Vacature woonbegeider SNDVU Utrecht
De Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) ondersteunt ongeveer 100
uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht hebben op overheidsvoorzieningen
De projectmedewerker woonbegeleiding en promotie is verantwoordelijk voor de woonbegeleiding in de
huizen. Reageren voor 10 april.
http://vacatures.com/projectmedewerker-woonbegeleiding-promotie-20-uur/
Vacature activiteitencoordinator Wereldhuis Amsterdam
In het wereldhuis van de Protestantse Diaconie ontmoeten zo’n honderd mensen uit alle delen van de
wereld elkaar dagelijks. De activiteitencoördinator is een spin in het web: zij(hij) is verantwoordelijk voor
de organisatie van de dagelijkse maaltijd; voor de ontmoetingsactiviteiten en cursussen en voor de
vrijwilligers die zich op dit gebied inzetten. Zij(hij) weet hiervoor mensen te enthousiasmeren met
verhalen en ontmoetingen en via social media. Reageren voor 10 april.
http://diaconie.org/nieuws/vacature-activiteitencooerdinatorin-het-wereldhuis
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