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REGEERAKKOORD: MINDER ASIELZOEKERS IN NL DOOR OPVANG IN DE REGIO


Vluchtelingen verdienen bescherming. Het heeft de voorkeur de bescherming te bieden in de regio
van het thuis dat men noodgedwongen moet ontvluchten. Nederland levert een actieve bijdrage aan
het creëren en in stand houden van veilige en adequate opvang in de regio. Nederland streeft naar
overeenkomsten met veilige derde landen, die materieel voldoen aan de voorwaarden van het
Vluchtelingenverdrag over de opvang en het terugnemen van asielzoekers, zowel van eigen
onderdanen als van andere landen uit de regio.
 Via een asielprocedure wordt beoordeeld of iemand toegang krijgt tot deze veilige opvang in de
regio. Vandaaruit is het mogelijk in aanmerking te komen voor hervestiging. UNHCR en Unicef zullen
worden gefaciliteerd met middelen voor en toegang tot opvang en onderwijs.
 Nadat deze maatregelen zijn gerealiseerd neemt de noodzaak af om door te migreren. Wie
desondanks toch doormigreert komt daardoor in principe niet in aanmerking voor bescherming in
het land van voorkeur. Men kan na een korte procedure worden teruggestuurd naar de opvang in de
regio. Tijdens deze korte procedure heeft de asielzoeker wel de gelegenheid individuele
omstandigheden naar voren te brengen indien men van mening is specifieke onaanvaardbare risico’s
te lopen in de regionale opvang. Er is daarbij nadrukkelijk oog voor specifieke kwetsbare groepen.
Lees het regeerakkoord hier
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1. BASISRECHTEN
CRvB: Nederlandse moeder met partner zonder verblijfsrecht heeft geen recht op bijstand
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat een vrouw met een ongedocumenteerde partner dit had
moeten melden bij de sociale dienst. Zij heeft dit niet gedaan. Ze heeft ook geen inzicht gegevenin de
inkomsten van haar partner. Daarom heeft ze geen recht op bijstand, ook niet voor de norm van
éénouder-gezin. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
IND: voor verblijf bij NLs kind is de daadwerkelijke zorgrelatie doorslaggevend
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Chavez heeft geleid tot nieuw beleid voor de
toelating van ouders zonder verblijfsrecht met Nederlandse kinderen. Volgens de instructies van de IND
kan de ongedocumenteerde ouder ook een status krijgen ‘indien er sprake is van twee ouders die de
zorg voor het kind kunnen en willen dragen. Belangrijk is of (met het oog op het belang van het kind) de
derdelands ouder een rol heeft in de daadwerkelijke zorg voor het Nederlandse kind. Dit hoeft niet te
bestaan uit de structurele permanente dagelijkse zorgen. Het gaat om de daadwerkelijk ingevulde
feitelijke ouderrol, waarbij de ouder onderdeel is van de verzorging van zijn kind.’ (17.7.17)
DT&V: voor beoordeling toegankelijkheid medische zorg is verklaring over paspoort nodig
Sinds de uitspraak van het Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Paposhvili is de daadwerkelijke
toegankelijkheid van medisch noodzakelijke zorg doorslaggevend bij een aanvraag voor een vergunning
op medische gronden. De DT&V vraagt nu van vreemdelingen die zo’n aanvraag indienen een verklaring
dat zij hun paspoort inleveren om de toegankelijkheid van medische zorg te kunnen beoordelen. Dat
maakt de procedure voor veel vreemdelingen ontoegankelijk. Het is ook niet logisch, want de DT&V
beoordeelt de toegankelijkheid van medische zorg niet zelf. Zie het formulier op de site van INLIA.

3. CONTROLE EN DETENTIE
Gerechtshof: 2mnd straf wegens verblijf als ongewenstverklaarde
Het Gerechtshof veroordeelt een vreemdeling die in Nederland aangetroffen is terwijl hij
ongewenstverklaard was, tot twee maanden gevangenisstraf. Zie hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
HVO-Querido / CoMensha: Trainingen Identificatie Mensenhandelslachtoffers en Begeleiding naar Safe
Future, 30 en 31 okt
Mensenhandel komt veel voor, ook in Nederland, maar het is niet altijd eenvoudig om de signalen te
herkennen. En waar kunt u terecht als u met een mogelijk slachtoffer in aanraking komt? En hoe
bespreekt u de toekomst met uw cliënten, zeker als de kans op een permanente verblijfsvergunning
klein lijkt?
De training van 30/10 richt zich op vroege identificatie en de training van 31/10 op het bespreekbaar
maken van een veilige toekomst met cliënten, incl. de mogelijkheid van veilige en duurzame terugkeer.
Deelname is gratis, inschrijven is mogelijk via CoMensha: A.vanderHoeven@comensha.nl
Herdenking migranten die sterven op zee, 5nov 17-18u Hermitage Amsterdam
Deze zondag (na allerzielen) staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de Europese
buitengrenzen en bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strenge grensbewaking
veroorzaakt. We doen dat tussen 17-18u op de steiger aan de Amstel voor de Hermitage. Voorafgaand is
er een informatiebijeenkomst in het Wereldhuis, pal achter de Hermitage.
http://noelhuis.nl/agenda/
Nieuwe openingstijden Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning
SVZV is now open four times per month for consultation hours: the first two Wednesdays of each month
and the last two Fridays of each month from 2-5 pm.
We also have a new mobile number for use outside office hours: +31(0)6-39179806
Petitie: STOP GEDWONGEN TERUGKEER NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN!
De politieke situatie in Afghanistan verslechtert voortdurend en het is er extreem onveilig. De
Nederlandse overheid moet daarom onmiddellijk stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde
asielzoekers naar Afghanistan. Teken de petitie!
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