Nieuwsbrief LOS 8-03, 29 januari 2018

NIEUWSBRIEF, jaargang 8 nr. 3
29 januari 2018

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

STAATSSECRETARIS OVER BED-BAD-BROOD AKKOORD
Staatssecretaris Harbers wil samenwerken met gemeenten om een akkoord te sluiten over de Bed-BadBrood opvang. Het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wil opvang in acht locaties concentreren.
Twee weken nadat een uitgeprocedeerde in de opvang terecht is gekomen, moet er gewerkt gaan
worden aan vertrek. Maar, zegt Harbers: ,,Het kan zijn dat iemand langer nodig heeft om op adem te
komen. Mensen kunnen baat hebben bij de rust van de opvang. Zodat we van daaruit met hen gaan
kijken naar terugkeer.’’ Hoe lang ongedocumenteerden in de opvang kunnen blijven, staat nog niet vast.
In het regeerakkoord staat ‘een beperkte periode’, maar ook daarmee wil Harbers flexibel omgaan.
Harbers begint coulant aan ‘bed-bad-brood’, 18.1.18
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1. BASISRECHTEN
RvS: over het recht op toeslagen voor een Nederlander met buitenlandse partner zonder verblijfsrecht
De partner van deze Nederlander had haar verblijfsvergunning bij haar eerdere partner niet omgezet
naar haar nieuwe partner. Bij haar verlengingsaanvraag bleek dat ze inmiddels bij haar nieuwe partner
woonde. Haar vergunning werd met terugwerkende kracht ingetrokken, en beoordeeld werd of ze bij
haar nieuwe partner verblijfsrecht had. Deze nieuwe partner had niet voldoende inkomsten, maar na zijn
pensionering was dat geen belemmering meer. De buitenlandse partner kreeg dus een vergunning vanaf
de datum waarop haar nieuwe partner gepensioneerd was. De toeslagen tot dat moment mochten
ingetrokken worden, maar daarna niet meer. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: geen bescherming Iraanse autoriteiten voor slachtoffer van (seksueel) huiselijk geweld
De rechtbank concludeert dat vrouwen in Iran zodanig gebonden zijn aan hun echtgenoot, dat zij geen
bescherming bij de autoriteiten kunnen inroepen tegen sexueel geweld binnen het huwelijk.
Bescherming tegen huiselijk geweld is in theorie mogelijk, maar omdat er geen vrouwenopvang is, zou zij
terug moeten naar haar man en daarom is dit geen optie. De rechter erkent dus dat Iraanse autoriteiten
geen bescherming kunnen bieden (Rb Arnhem, NL17.13650, 15.1.18)
Rb: familieleven met kleinkinderen belangrijk voor vaststellen verblijfsrecht
In twee zaken hebben rechters besloten dat, voor het vaststellen van gezinsleven in Nederland, niet
alleen de band met kinderen maar ook die met kleinkinderen van belang is. Het belang van de
kleinkinderen om met hun grootouders te kunnen samenleven moet dus ook meegewogen worden door
de IND. In de ene zaak gaat het over een Roma-vrouw van 67 jaar die al 29 jaar in NL woont zonder
verblijfsrecht (Rb Haarlem AWB 17/ 5358, 11.1.18), in de andere om een Armeens-Azerbeidzjaanse man
(Rb Arnhem: AWB 16/19065, 4.12.17).

3. CONTROLE EN DETENTIE
RvS: uitzettingen naar China worden hervat
De Raad van State oordeelt dat er wel weer zicht op uitzetting naar China is. China heeft een delegatie
gestuurd die moet beslissen over het afgeven van Laissez-Passers voor de uitreis van Chinese
onderdanen. Er zijn tientallen personen als Chinees geïdentificeerd, maar er is nog niemand uitgezet. De
Raad van State schat in dat dit op korte termijn wel zal gebeuren. Daarom is vreemdelingendetentie van
Chinezen nu weer mogelijk. Zie hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Demonstratie Dont Sent Afghans Back, 18feb 13-18u Domplein Utrecht
Afghanistan is not safe at the moment. However, EU governments (including the Dutch government) are
still sending Afghan refugees back to Afghanistan.We don’t agree with this. At 18-02-2018, we will march
through the center of Utrecht. We invite speakers to talk, there will be petitions to sign, maybe music
and we will march together.
Info: Facebookpage: https://www.facebook.com/Utrecht-protest-18-February-2018-Don-t-SendAfghans-Back-506007889798311/ en web: http://dontsendafghansback.eu/
Debat: 'Ontvangen in plaats van opvangen', 24feb 13.30-17u De Balie Amsterdam
In het eerste deel van deze bijeenkomst vestigen wij de aandacht op het feit dat gendergerelateerde
vluchtmotieven niet als asielmotief gelden in het Nederlandse vreemdelingenrecht; in het tweede deel
gaan wij, na enkele presentaties van deskundigen, in debat met het publiek over verstandiger
benaderingen van het migratievraagstuk.
Organisatie: VTU, info: http://www.vrouwentegenuitzetting.com/node/114
WAVE Magazine: Violence against undocumented migrant and refugee women and their human rights
With articles offering a unique and country-specific insight into the situation of this vulnerable group of
migrant women. This topic was also a central focus of the activities undertaken within the frame of our
pan-European WAVE Step Up! Campaign in 2017, together with PICUM.
https://www.wave-network.org/resources/fempower-magazine
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