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CRVB : ALVAST UITKERING VOOR ONGEDOCUMENTEERDE MOEDER NLSE KINDEREN
De Centrale Raad van Beroep loopt vooruit op het oordeel van de IND over de status van deze moeder
van Nederlandse kinderen. Het gezin leeft al lang van bedragen onder het minimuminkomen en dit is
schadelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.
De CRvB gaat ervan uit dat deze moeder onder de nieuwe criteria voor toelating als ouder van
Nederlands kind zullen vallen. Die criteria moeten worden aangepast vanwege het arrest – ChavezVilchez. Weigeren van het verblijfsrecht van de ouder mag nu niet meer, als dat zou betekenen dat de
Nederlandse kinderen mee-uitgezet moeten worden.
De CRvB draagt de gemeente alvast op om een volledige uitkering te verstrekken en draagt de Sociale
verzekeringsbank om het kindgebonden budget alvast toe te kennen. De CRvB kan de Belastingdienst
helaas niet opdragen de toeslagen te verstrekken. Zie hier
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1. BASISRECHTEN
Gemeente den Haag erkent noodzaak Beschermd Wonen voor ongedocumenteerde vreemdeling
De Gemeente Den Haag heeft erkend dat deze ongedocumenteerde vreemdeling te kwetsbaar is, en
toegezegd dat hij toch gebruik mag maken van het programma Beschermd Wonen. Na een jaar zal de
situatie herbeoordeeld worden. (brief niet gepubliceerd, 24.7.17)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: Afghaanse kan scheiden, ondanks dat huwelijk door IND niet werd geloofd
Deze Afghaanse heeft bij de NLse rechter de scheiding aangevraagd, die is inmiddels uitgesproken. De
IND geloofde haar huwelijk niet, maar ze is nu toch gescheiden en kan als alleenstaande vrouw niet naar
Afghanistan worden teruggestuurd. (Rb Arnhem, NL17.3870, 3.8.17)
Rb: koerdisch-Iraakse terecht bang voor besnijdenis bij terugkeer
De rechtbank vindt dat deze Koerdische Iraakse terecht bang is dat haar dochter zal worden besneden.
Hoewel besnijdenis officieel is verboden, wordt het in de praktijk niet bestreden en beschermen de
autoriteiten meisjes niet die bang zijn voor besnijdenis. (Rb Groningen, NL17.3369, NL17.3370, 17.7.17)
RvS: Nigeriaanse kan terug want NAPTIP helpt bij opbouwen bestaan buiten stamgebied
Deze Nigeriaanse vrouw is bang dat haar dochter besneden zal worden als ze terugkeert naar Nigeria. Ze
heeft geen sociaal netwerk buiten haar familie, maar daar wil ze niet naar terug want die dreigt haar
dochter ge besnijden. De Raad van State vindt dat ze wel kan terugkeren omdat de organisatie NAPTIP
haar kan helpen bij de hervestiging buiten haar familie en stamgebied om. Zie hier
Rb: geen duurzaam verbijf want wajong telt niet bij inkomensvereiste – geen premies afgedragen
Deze zaak gaat over het verblijf van een Nederlander in een ander EU-land met behoud van de Wajonguitkering. Volgens de rechtbank is het verblijf in het andere EU-land niet rechtmatig want een wajonguitkering is geen zelfstandig inkomen. Daarom was het verblijf van de partner ook niet rechtmatig en
wordt de partner niet legaal bij terugkeer van het gezin naar Nederland. Zie hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
SvV&J: ondersteuning mogelijk bij terugkeer naar Afghanistan
In antwoord op kamervragen over de gedwongen terugkeer van minderjarigen naar Afghanistan stelt de
staatssecretaris dat terugkeerders ondersteuning kunnen krijgen in natura, via ERIN, een project van
IOM. De staatssecretaris noemt bijvoorbeeld huisvesting, hulp bij het vinden van een baan of het
opzetten van een klein bedrijf. Dat zou ook bij gedwongen terugkeer mogelijk zijn. Zie hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Pim Fischer: Update jurisprudentie recht op opvang, 1sept 16u Wereldhuis Amsterdam
De Raad van State heeft zich uitgesproken over de toelatingscriteria voor mensen die zich bij de VBL in
Ter Apel meldden voor opvang. In deze middag bespreekt advocaat Pim Fischer de consequenties van
deze uitspraken. Iedereen is welkom. De voertaal is Nederlands.
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