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GROEPSPROCEDURE NATURALISATIE PARDONNERS
Deze procedure is bedoeld voor mensen die een RANOV-vergunning hebben, maar niet kunnen
naturaliseren omdat ze geen paspoort en/of geboorteakte kunnen krijgen. Advocatenkantoor Everaert
wil voor al deze mensen gezamenlijk gaan procederen.
Als je mee wil doen, moet je vóór 1 maart 2020 de vragenlijst invullen. Je moet daarna zelf vóór 1
september 2020 een naturalisatieverzoek indienen. Ook zonder alle documenten moet de gemeente dit
in behandeling nemen. Als de IND de naturalisatie weigert, gaat kantoor Everaert in bezwaar en
eventueel (hoger) beroep. De aanvraag naturalisatie kost geld, de advocaten werken op
toevoegingsbasis.
Zie voor meer informatie over de procedure en voorwaarden voor deelname hier.
NB: Voor mensen die een verkeerde identiteit opgaven bij de Pardonregeling geldt deze procedure niet,
neem in dat geval contact op met diels@everaert.nl.
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BASISRECHTEN
Rb: kind geboren uit niet-bevestigd huwelijk is geen NLer, DNA-test voldoet niet
Deze zaak gaat over een kind van een Somalische moeder en een Nederlandse vader. Zij hebben
Somalische documenten over hun huwelijk, maar die zijn volgens de IND niet echt. Daarom is het kind
niet automatisch Nederlander geworden. De IND vindt dat zij niet verplicht is een DNA-test aan te
bieden, omdat deze niets zegt over het juridisch vaderschap. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: geen vergunning bij NLs kind voor moeder met status in Spanje
Een vergunning bij NLs kind is bedoeld om te zorgen dat het kind de EU niet hoeft te verlaten met de
verzorgende ouder. Maar omdat de moeder een verblijfsvergunning in Spanje heeft, is dat in dit geval
niet aan de orde. De IND vindt dat de moeder niet heeft bewezen dat het kind en de vader geen
verblijfsvergunning zouden krijgen in Spanje. Zie hier.

CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: bij 1F (weigering asielvergunning ivm mensenrechtenschending) niet automatisch zwaar
inreisverbod
De Raad van State vindt dat de IND bij iemand die geen asielvergunning krijgt omdat hij verdacht wordt
van het schenden van mensenrechten, altijd een individuele afweging moet maken of deze persoon een
‘actuele en ernstige bedreiging van de openbare orde’ vormt. Zie hier.
Rb: afweging terugkeerbesluit en status Italie nodig; geen detentie als busticket Italie
Deze zaak gaat over een Senegalees met status in Italie. De DT&V had hem een terugkeerbesluit
opgelegd en hem in vreemdelingendetentie gezet, met het doel hem naar Senegal uit te zetten.
De rechter besluit dat dit niet had mogen gebeuren, omdat een terugkeerbesluit zou betekenen dat deze
man de EU zou moeten verlaten. De man heeft zelf een busticket naar Italie gekocht, en moet vrijgelaten
worden. (Rb Utrecht, NL19.27788 en NL19.27799, 26.11.19)
SvJ&V: aantallen terugkeerders
Uit de rapportage vreemdelingenketen over het eerste halfjaar van 2019 blijkt dat van de 12.700 mensen
die uit NL zouden moeten vertrekken, er 6.900 buiten beeld zijn geraakt. Dat betekent dat maar 41%
aantoonbaar is vertrokken. Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN?
Petitie voor Daniel
Een in Nederland geboren en getogen Dominicaanse jongen, die nu, 19 jaar oud, dreigt te worden
uitgezet naar de Dominicaanse Republiek, terwijl hij hier zijn hele leven heeft gewoond en naar school is
gegaan.
https://www.petities.com/dit_is_voor_daniel
Infomatiebijeenkomst Mensenhandelregeling, 17dec 15:15-16:45u Min J&V Den Haag
Op 1 augustus jongstleden is de verblijfsregeling mensenhandel (B8/3) aangepast. In deze maand is ook
bij de politie het Landelijk Coördinatie Centrum (LCC) opgetuigd, een centraal punt waar regie wordt
gevoerd over verzoeken tot B8-relateerde mensenhandel aangiftes. Deze twee nieuwe werkwijzen
hebben de afgelopen maanden praktische vragen opgeroepen in het veld. Graag gaan we daarom met
jullie in gesprek om zoveel mogelijk vragen gelijktijdig te beantwoorden.
Aanmelden bij Jeroen Steijsiger w.j.steijsiger@minjenv.nl.
Bijeenkomst 50jr Marokkaanse Migratie, de pioniers aan het Woord, 20dec 17-21u EMCEMO Amsterdam
De strijd voor gelijke rechten, de acties voor legalisatie, voor betere woningen, tegen racisme en
islamofobie en van migratie naar burgerschap. De strijd voor mensenrechten in Marokko, de strijd tegen
de inmenging van de Marokkaanse overheid in Nederland. Strijd voor burgerschap hier en daar,
solidariteit met de onderdrukten in Marokko, vrijheid van meningsuiting en vrouwenrechten. Wat is er
over van het verdrag tussen Marokko en Nederland?
Interviews met Mohamed Rabbae, Abdou Menebhi, Nadia Bouras en Fenna Ulichki.
Aanmelden verplicht ivm catering: emcemo1@gmail.com
EPIM: 'Migrant-led advocacy across Europe'
The report identifies obstacles to migrant advocates' participation in policy-making and addresses
recommendations to policymakers, non-migrant led civil society organisations, funders and migrant
advocates. The report also includes a list of self-identified migrant advocates and migrant-led
organisations, which conduct advocacy at local, national and/or regional level, from 22 EU Member
States.
READ THE REPORT, 27.11.19
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