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RB: NIEUWE UITLEG VOOR BEOORDELING HERHAALD ASIELVERZOEK
Voor een herhaald asielverzoek moet een asielzoeker nieuwe informatie (‘nova’) laten zien. In het NLse
beleid wordt alleen nova die ‘niet eerder bekend kon zijn’ meegewogen. Ook moet de echtheid van de
nova vaststaan.
Het EU Hof heeft recent besloten dat dit NLse beleid veel te streng is. Volgens dit Hof moeten álle nova
serieus genomen worden en de asielzoeker moet in principe het voordeel van de twijfel krijgen.
De rechtbank den Bosch legt in deze uitspraak het nieuwe beleid vast. Het betekent dat sommige
afgewezen asielzoekers opnieuw een aanvraag kunnen indienen, als hun nova ten onrechte niet was
beoordeeld. Zie hier.
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BASISRECHTEN
HvJ EU: taaltoets mag geen rol spelen bij essentiele uitkeringen
In een vraag van Oostenrijk heeft het EU Hof van Justitie verklaard dat essentiele uitkeringen (zoals in dit
geval een woonkostentoeslag) voor langdurig verblijvende migranten niet afhankelijk mogen zijn van het
voldoen aan een taaltoets. Zie hier.
Rb: gemeente moet zelfstandig beoordelen of vader van NLs kind verblijfsrecht heeft
Op grond van de Chavez-uitspraak heeft een verzorgende ouder van een NLs kind verblijfsrecht. Dat
recht is declaratoir: het bestaat door de situatie, ook als de IND nog niet heeft beoordeeld.
In deze zaak vroeg de vader om inschrijving in de GBA. De gemeente moet in zo’n geval zelf beoordelen
of de vader verblijfsrecht heeft. Dat erkent de rechter in deze zaak.
Maar omdat de IND in dit geval al had geoordeeld dat de vader onvoldoende voor zijn kind zorgt en dus
geen verblijfsrecht heeft, vindt de rechter dat de gemeente terecht heeft geweigerd om de vader in te
schrijven. Hij heeft inderdaad geen verblijfsrecht. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
SvJ&V: reactie Menselijke Maat
De staatssecretaris reageert op het boek van vreemdelingenadvocaten, waarin gevallen zijn beschreven
waarin ‘de menselijke maat in het toelatingsbeleid’ zoek was. De staatssecretaris belooft om onderzoek
te doen naar beleids-ruimte in het vreemdelingenbeleid, en de mogelijkheden om deze ruimte beter te
benutten. Ze gaat ook in gesprek met de advocaten. Er volgt nog een uitgebreidere reactie. Zie hier.
SvJ&V: naturalisatie pardonners
Eerder was bekendgemaakt dat kinderen die minderjarig waren toen ze in 2007 een Pardon-vergunning
kregen, ook zonder originele documenten uit hun herkomstland mogen naturaliseren. Nu heeft de
staatssecretaris deze regeling uitgebreid tot alle Pardonners. Zie hier.
Besluit- en vertrekmoratorium voor vreemdelingen die voor vertrek uit Ethiopië in Tigray woonden en
voor Tigreeërs afkomstig uit overige gebieden in Ethiopië.
Door dit moratorium krijgen ook afgewezen asielzoekers opvang. Zie hier.
Asielbeleid Nigeria
Het beleid voor (minderjarige) vrouwen die risico lopen op (seksuele) geweldpleging en/of genitale
verminking wordt aangepast: in principe geldt nu dat zij niet in een ander deel van het land bescherming
kunnen vinden. Zie hier.
Rb: duurzame relatie met EU-burger niet alleen bewezen door samenwonen
Deze zaak gaat over een partner die met een EU-burger een relatie heeft. Deze partner krijgt
verblijfsrecht als het om een ‘duurzame relatie’ gaat. In het NLse beleid is dat uitgelegd als : 6mnd
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samenwonen of een kind. De rechter maakt in deze zaak duidelijk dat deze criteria niet volgen uit het
EU-recht. Een duurzame relatie kan ook een lange-afstandsrelatie zijn. Wel moet de relatie onderbouwd
zijn. (Rb Amsterdam, AWB 20/7840, 23.6.21)
RvS: zieke Nigeriaan mag niet uitgezet worden, hij kan zijn medische zorg niet zelfstandig regelen
Deze Nigeriaan is ziek: hij heeft oa ptss, depressie, suikerziekte, sikkelcelziekte, longklachten. Volgens het
BMA (Bureau Medische Advisering) is er behandeling mogelijk in Nigeria. Maar de man zou daarvoor
naar meerdere instituten moeten. De RvS vindt dat niet realistisch, hij is niet in staat om de zorg
zelfstandig te organiseren. Daarom zou uitzetting hem in gevaar brengen. Zie hier.

CONTROLE
Aantallen vertrokken vreemdelingen
De Staatssecretaris laat weten dat in 2020 tov 2019, 27% minder vreemdelingen zijn vertrokken (18.780
tov. 25.660). Meer dan de helft van het vertrek was ‘Met Onbekende Bestemming’. Ruim 5.000
vreemdelingen vertrokken zelfstandig. Het aantal gedwongen uitzettingen daalde met 41% naar 3.880.
Zie hier.
SvJ&V: uitzettingen vaak onmogelijk door weigering corona-test
De eerste helft van 2020 zijn 550 uitzettingsvluchten geanuleerd, omdat de vreemdeling een covid-test
weigerde. Als gevolg daarvan werden 120 vreemdelingen uit vreemdelingendetentie vrijgelaten. Zie hier.
Afghaans Ministerie: stuur geen mensen terug naar Afghanistan
Zie hier

WAT IS ER TE DOEN?
Werkinstructie IND: Mensenhandel in asielzaken
Deze werkinstructie gaat over de beoordeling van signalen van mensenhandel tijdens het asiel-gehoor,
en bij asielbeslissingen. Zie hier.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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