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BALIE: ZWOEGEN IN DE SCHADUW, 21 OKT 19:30U AMSTERDAM
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar praten we met betrokkenen en
gemeenteraadsleden van de drie grootste partijen over de leefsituatie van ongedocumenteerde
Amsterdammers en de mogelijke oplossingen.
Op deze avond zullen ook enkele ongedocumenteerden zelf in gesprek gaan met politici, om zo letterlijk
en figuurlijk uit de schaduw te komen.
Reserveren via de website van de Balie. Meer informatie op de programmapagina.
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BASISRECHTEN
Rb: behoud recht op AZC-opvang statushouder ondanks 3x niet gemeld
Asielzoekers zijn verplicht zich elke week te melden bij het AZC waar ze wonen. Deze Syrische vluchteling
had een status gekregen, maar nog geen woning. Hij had zich drie keer niet gemeld bij het AZC, daarom
wilde het COA zijn opvang en financiële toelage stoppen.
Maar de rechter vindt dat het zover niet mag komen. Het arrest-Haqbin verplicht Nederland om
asielzoekers opvang te bieden. De maatregel van het COA moet teruggedraaid worden. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: uitschrijving GBA onvoldoende voor oordeel verblijf buiten NL
Als een statushouder lange tijd buiten Nederland woont, kan dat reden zijn om zijn verblijfsrecht te
beëindigen. In deze zaak was de vreemdeling al een tijd niet meer ingeschreven in de GBA. Daarom werd
zijn vergunning ingetrokken.
De rechter vindt dat alléén de uitschrijving uit de GBA niet genoeg is om te constateren dat iemand
vertrokken is uit Nederland. Ook andere informatie moet meegewogen worden, in dit geval brieven van
de pastoor en imam uit Venlo. Bovendien moet de vreemdeling zelf zijn verhaal kunnen doen. De IND
moet een nieuw besluit nemen. Zie hier.
Rb: faciliterend visum afgeven voor Marokkaanse moeder met NLs kind in Marokko
Een faciliterend visum is een inreisvisum voor vreemdelingen die in NL verblijfsrecht hebben op grond
van het EU-recht. Deze Marokkaanse moeder woont met haar NLse kind nog in Marokko, maar wil naar
NL komen. De rechter vindt dat NL een faciliterend visum moet afgeven, zodat de IND in NL kan
onderzoeken of zij verblijfsrecht hebben op grond van het Chavez-arrest. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
ACVZ: door corona 38% minder mensen in detentie
De Adviescommissie VreemdelingenZaken heeft een overzicht gemaakt van de lessen die uit de Covid-19
pandemie te trekken zijn met betrekking tot migratie. Zo wordt geconstateerd dat bijvoorbeeld werken
op afstand de noodzaak van kennismigratie zal verminderen.
De pandemie had ook invloed op de reismogelijkheden. Er kwamen minder asielzoekers en buitenlandse
studenten. Ook konden veel uitzettingsvluchten niet doorgaan en moesten ook veel mensen vrijgelaten
worden uit vreemdelingendetentie. Het aantal vrijwillige terugkeerders bleef gelijk. Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN
Startbijeenkomst project ZELFBESCHIKKING en VERBLIJFSRECHT, 29nov 14:30-17:30U
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde in oktober 2019 in samenwerking met het Platform
Zelfbeschikking en Verblijfsrecht een bijeenkomst "Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen"
en publiceerde een overzicht over hoe de vijf jaar durende afhankelijke verblijfsvergunning zich verhoudt
tot internationale verdragen zoals het VN-Vrouwenverdrag en het Istanbul Verdrag.
In het vervolg hiervan lanceert het Platform het project "Zelfbeschikking en Verblijfsrecht" over de
gevolgen van het afhankelijk verblijfsrecht voor de emancipatie, integratie en veiligheid van vrouwen.
Opgave : zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com.
Vacature vrijwilliger secretariaat Netwerk VN-vrouwenverdrag
Omdat degene die op dit moment het secretariaat van het Netwerk voert naar het buitenland gaat is een
vacature ontstaan. Zie voor informatie over de taken, de vereisten en de beschikbare
vrijwilligersvergoeding de vacaturetekst in pdf.
Reacties (een korte motivatie en CV) uiterlijk 20 oktober aan schaduwrapportage@gmail.com.
Campagne voor Nationaal Coördinerend Orgaan Geweld tegen Vrouwen
De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie,
een verdrag van de Raad van Europa om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.
Het Baseline rapport van GREVIO (het expertcomité dat toeziet op de implementatie van de Istanbul
Conventie) riep Nederland op tot het instellen van een coördinerend orgaan met duidelijke
bevoegdheden dat beleid en maatregelen coördineert en implementeert om geweld tegen vrouwen te
bestrijden en te voorkomen.
De Nederlandse Vrouwenraad werkt aan een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, beleid
functionarissen en parlementsleden die de noodzaak van een Nationaal Coördinerend Orgaan ‘Violence
Against Women’ onderstrepen en oproepen tot de instelling daarvan. Teken en deel de petitie nu!
Meer informatie op de website van de Nederlandse Vrouwenraad.
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