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Minister Leers stelde op 13 april wijzigingen voor in het gezinsmigratiebeleid. Zo zouden ongehuwde
koppels geen status meer krijgen, en zou de periode van afhankelijke verblijfsvergunning verlengd
worden tot 5 jaar.
Met de val van het kabinet is dit wetsvoorstel controversieel verklaard. De wijzigingen worden dus
uitgesteld.

Minister Leers stelde op 17 april voor om de leges voor verblijfsvergunning bij een gezinslid met een
bijstandsuitkering te verlagen. Ook dit wetsvoorstel is controversieel verklaard. Bij aanvragen voor
verblijf bij gezinslid met een bijstandsuitkering kan altijd wel individueel om verlaging van de leges
gevraagd worden.
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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.

1. BASISRECHTEN

Ontruiming vluchtelingenkamp Ter Apel
Op 23 mei ontruimde de burgemeester van Ter Apel het vluchtelingenkamp. De 230 Irakezen hadden
al besloten om opvang bij het COA te accepteren. De overgebleven 110 asielzoekers werden
hardhandig ontruimd, met als reden ‘gevaar voor de openbare orde’. Volgens de rechtbank had de
burgemeester hiervoor andere middelen kunnen inzetten dan ontruiming.
Wel was de rechtbank het eens met de beslissing van de burgemeester om het terrein te omheinen
zodat nieuwe vluchtelingenkampen hier niet meer opgestart kunnen worden.

Bewijs Chinese persoonsgegevens altijd via Hukou
Per 1 juni 2012 zal de IND notariele verklaringen over de identiteit van Chinese vreemdelingen niet
meer accepteren. Alleen True Copies van de Hukou (het Chinese persoonsboekje) die door de notaris
zijn gemaakt zullen worden geaccepteerd.

2. TOELATINGSBELEID

Stroomlijning procedures
Minister Leers heeft op 22 mei voorstellen gepubliceerd om de procedures voor aanvragen van een
verblijfsvergunning te verkorten.
Bij eerste asielprocedures worden in de toekomst alle humanitaire aspecten (zoals medisch,
gezinsleven, schrijnendheid en buiten-schuld) meegewogen.
Bij eerste procedures voor een reguliere verblijfsvergunning zonder mvv moeten alle stukken
vantevoren worden opgestuurd, zodat de IND deze kan bestuderen. Bij de daadwerkelijke aanvraag
van de verblijfsvergunning op het IND-kantoor, kan de IND deze aanvraag dan eventueel direkt
afwijzen.
Bij nieuwe procedures (asiel of regulier) zal alleen gekeken worden naar nieuwe informatie. Informatie
die eerder beoordeeld kon worden, zal niet meer meegenomen worden in de procedures.
Advocaten krijgen minder geld als ze aanvraagprocedures verliezen. De Raad voor de Rechtsbijstand
zal een apart telefonisch spreekuur organiseren voor asielzoekers die geen advocaat hebben.
Deze voorstellen moeten nog door het parlement beoordeeld worden.

Rb: risico bij terugkeer lesbische vrouw naar Gambia
De rechtbank oordeelt dat lesbische vrouwen in Gambia gevaar lopen. Ondanks dat de rechtbank het
asielverhaal van deze vrouw niet gelooft, hoeft zij toch niet terug naar Gambia (Rb Haarlem, 12/10465)

Minister: ‘Maatschappelijk Belang’ wordt geen aparte toelatingsgrond
De AdviesCommissie Vreemdelingenzaken heeft de minister geadviseerd om het ‘Maatschappelijk
Belang’ als aparte toelatingsgrond te beschouwen. Een speciale commissie zou de minister moeten
adviseren over dit verblijfsdoel. De minister heeft het voorstel afgewezen. Hij wil wel de burgemeester
vragen om advies hierover, in het kader van de discretionaire bevoegdheid.
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Minister: doelgroep kinderpardon
Volgens de minister zijn er ongeveer 700 kinderen langer dan 8jr in NL die nog in de opvang of in een
procedure zitten. Ook zijn er ongeveer 30 ex-AMA’s die langer dan 5jr in NL zijn en nog in de opvang of
een procedure zitten. Dit is de doelgroep van het wetsvoorstel voor een kinderpardon.

Minister: geen bedenktijd bij mensenhandelslachtoffers die al langer geen slachtoffer meer zijn
Als mensenhandelslachtoffers al langer uit de handen van de mensenhandelaar vertrokken zijn, komen
zij niet meer in aanmerking voor de bedenktijd. Bij aangifte krijgen zij direkt een B9-vergunning.

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Beleid: mvv en inreisverbod
Vreemdelingen die illegaal in Nederland blijven en het terugkeerbevel negeren, krijgen een
nreisverbod. Met een inreisverbod wordt toelating tot Europa verboden. Maar volgens het
Vreemdelingenbesluit wordt het inreisverbod opgeheven als een aanvraag voor mvv wordt toegekend.
Intussen heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Eens Illegaal - Altijd Illegaal’ aangenomen. Volgens
dit wetsvoorstel kan een mvv geweigerd worden als de aanvrager eerder illegaal in NL verbleef.
Daardoor hoeft de IND in veel gevallen het inreisverbod helemaal niet in te trekken.

Commissie Toezicht Terugkeer: gedwongen terugkeer kan vaak niet
In maar 1/6 van de aanvragen die de Dienst Terugkeer en Vertrek indient voor een Laissez-Passer,
wordt die op tijd verkregen. Van de terugkeervluchten wordt 40% om diverse redenen geannuleerd.

4. WAT IS ER TE DOEN?

Dertig jaar strijd voor gelijke berechting van vrouwen in Marokko, 15 juni Amsterdam
De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland nodigt u uit voor haar lustrumbijeenkomst. Sprekers
zijn Fatiha Saidi (senator PS van België) over de positie van Marokkaanse vrouwen in Europa en Amina
Akrouh (oprichtster van de eerste vrouwenvereniging in de Rif) over de geschiedenis van de
vrouwenbeweging in de Rif.
Locatie: De Nieuwe Liefde (Da Costakade 102 Amsterdam), 19.00 - 22.00u
Aanmelding en info: info@mvvn.nl - 020-7759638- 06-81429392

Rapport: Undocumented Migrant Women, presentatie 21 juni 12.30-14.00u  Brussel
PICUM, het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants, beschrijft in dit
rapport strategieen om gender-gerelateerd geweld aan te voorkomen, inperken en bestraffen, door
het betrekken van de doelgroep. Het rapport beschrijft wettelijke, financiele en praktische
maatregelen uit heel Europa die ongedocumenteerde vrouwen toegang bieden tot ondersteuning en
recht.
In aansluiting op de presentatie zal het hoofdstuk over vrouwen uit het video-project
“Undocumentary”, vertoond worden. Undocumentary is een web-documentary over het dagelijks
leven van ongedocumenteerde migranten in Europa. Meer info: eve.geddie@picum.org
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