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PETITIE VOOR TERUGKEER DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID
Layan (13) en Karam (12) vluchtten ruim vijf jaar geleden samen met hun moeder uit Syrië. De IND wil
hen uitzetten naar Marokko omdat hun opa een Marokkaans paspoort heeft. Wij willen dat Layan en
Karam, die meer dan 5 jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen.
Ook vinden we dat de discretionaire bevoegdheid terug moet komen. Daarmee kan de staatssecretaris
uitzonderingen maken voor situaties als die van Layan en Karam. IK TEKEN DE PETITIE
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TOELATINGSBELEID
Rb: individuele beoordeling nodig over mvv-vrijstelling voor verblijf bij zieke partner in NL
Deze zaak gaat over een NLs-Indonesisch stel, die sinds 2014 zijn getrouwd en in Indonesië woonden. De
man is in 2017 naar NL gekomen vanwege medische redenen, zijn vrouw is later ook NL ingereisd op een
visum. De man is zeer slechtziend en hulpbehoevend.
De rechtbank schat in dat de benodigde medische zorg niet in Indonesië beschikbaar is, en dat de NLse
man zijn vrouw nodig heeft voor mantelzorg. Deze factoren moeten meegewogen worden bij het
oordeel of de vrouw een mvv in Indonesië moet ophalen voor verblijf bij haar man. De IND moet een
nieuwe beoordeling maken. Zie hier.
RvS: verblijfsrecht Spaanse moeder en Spaanse schoolgaande kinderen
Deze Spaanse moeder heeft een korte tijd in NL gewerkt, en daardoor verblijfsrecht gehad. Haar Spaanse
kinderen gaan in NL naar school en hebben op grond daarvan verblijfsrecht in NL. De Raad van State
constateert dat ook de moeder, als verzorgende moeder van schoolgaande EU-kinderen, verblijfsrecht
heeft, ook al is ze al geruime tijd werkloos. De IND mag niet eisen dat de moeder een minimaal aantal
maanden heeft gewerkt. Zie hier.
Rb: toelating oudere moeder van Marokkaanse man in NL
Deze zaak gaat over een zorgbehoevende Marokkaanse moeder, wiens enige zoon sinds 1994 in NL
woont. Er is een hechte emotionele band omdat de vader al lang buiten beeld is. De zoon kan met
Western-Union overboekingen aantonen dat hij zijn moeder sinds 2006 regelmatig geld stuurt. De
moeder heeft geen ander inkomen en is volledig financiëel van hem afhankelijk.
Nu ze gezondheidsproblemen heeft (suikerziekte en bijna blind) wil de zoon zijn moeder naar NL halen,
om beter voor haar te kunnen zorgen. De IND heeft dit afgewezen maar de rechtbank vindt dat de
belangen van moeder en zoon onvoldoende zijn meegewogen. Zie hier.
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