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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.
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Minister Leers wilde het gezinsmigratiebeleid op 1 oktober aanpassen. Volgens het nieuwe beleid
zouden ongehuwde partners geen vergunning meer krijgen; zouden partners pas na 5 jaar een
onafhankelijk verblijfsrecht krijgen; en zouden volwassen kinderen en ouderen niet meer toegelaten
worden.
Het nieuwe parlement heeft gevraagd de invoering van deze maatregelen uit te stellen!

NIEUW BELEID GEZINSMIGRATIE OPGESCHORT
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1. BASISRECHTEN

Rb: erkenning kan wel door Nederlandse vader die formeel nog met een ander getrouwd is
De rechtbank (Rb Den Haag, 375598 / HA RK 10-480, 6.8.12) besluit in dit geval dat tussen de man en
de moeder en het kind een gezinsband bestaat. Vader en moeder zijn sinds september 2007 samen en
zorgen samen voor het kind. De rechter keurt de erkenning door de vader op 18 februari 2008 alsnog
goed.
Maar omdat een kind wat in 2008 door een Nederlander werd erkend, niet direkt de Nederlandse
nationaliteit kreeg, krijgt ook dit kind nog geen Nederlandse nationaliteit. Daarvoor moet een aparte
aanvraag worden gedaan met een verklaring dat de vader al meer dan drie jaar voor het kind zorgt.
Het erkenningsbeleid is in 2009 aangepast - nu zou een erkend kind wel de Nederlandse nationaliteit
krijgen.

2. TOELATINGSBELEID

Europees Hof vraagt naar het Nederlandse beleid voor terugkeer naar Somalie en Irak
Op 11 september vroeg het Europees Hof of Nederland inderdaad geen uitgeprocedeerde asielzoekers
uitzet naar Somalie (nr 46538/10) en Irak (nr 63434/10), en hoe lang dit zal blijven duren. De minister
moet voor 2 oktober antwoorden.

Juist asielzoekers uit Somalie en Irak protesteerden het laatste jaar tegen het leven op straat. Op dit
moment zijn er nog tentenkampjes in den Haag (http://no-border.nl/tag/koekamp/) en Amsterdam
(http://no-border.nl/vluchtelingen-op-straat-zet-nieuw-kamp-op-amdam/), waar uitgeprocedeerde
asielzoekers vragen om onderdak en een rechtvaardig migratiebeleid.

Nieuw Parlement besluit dat uitzetting van ‘gewortelde’ asielkinderen wordt opgeschort
Op 20 september besloot het parlement dat kinderen met een asielverleden die langer dan 5 jaar in
Nederland wonen, voorlopig niet mogen worden uitgezet (kamerstuk 33410: 7, 20.9.12)

De uitzettingsstop geldt alleen voor kinderen met een asielverleden. Andere kinderen kunnen nog
steeds uitgezet worden. Bijvoorbeeld een Ghanees gezin wat hier al 13 jaar is. De Raad van State vond
dat de worteling van de kinderen die al 12 en 10 jaar in Nederland wonen, onvoldoende is voor een
verblijfsvergunning (ABRvS 201109329/1/V1, 17.8.12)

Rb: Geen asielverzoek mogelijk als een inreisverbod van kracht is
De rechtbank heeft besloten dat een uitgeprocedeerde asielzoeker, die een inreisverbod heeft
gekregen, geen nieuw asielverzoek kan indienen. Omdat hij een inreisverbod heeft, kan hij immers
toch geen legaal verblijf krijgen (rechtbank Middelburg, 12/27476, 20.9.12)

http://no-border.nl/tag/koekamp/
http://no-border.nl/vluchtelingen-op-straat-zet-nieuw-kamp-op-amdam/
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3. CONTROLE EN TERUGKEER

Europese ambassades nemen in steeds meer regio’s vingerafdrukken af bij visum-aanvragen
In het Europese Visum Informatie Systeem worden vingerafdrukken van visum-aanvragers opgeslagen.
Deze informatie is voor alle Europese ambassades toegankelijk. Het doel is om visum-shoppen tegen te
gaan. Maar natuurlijk kunnen zo ook asielzoekers getraceerd worden.
- op 11 Oktober 2011 begon het VIS in de Europese ambassades in Algerije, Egypte, Libie,

Mauretanie, Marokko en Tunesie
- op 10 Mei 2012 deden ook mee de ambassades in: Israel, Jordanie, Libanon and Syrie
- op 2 oktober 2012 zullen mee gaan doen: Afghanistan, Bahrain, Iran, Irak, Kuweit, Oman, Qatar,

Saudi Arabie, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen
- op 14 Maart 2013 gaan meedoen West Afrika en Centraal Afrika
- op 6 Juni 2013 gaan meedoen Oost Afrika en Zuid Afrika
- op 5 September 2013 doet Zuid Amerika mee.
- op 14 November 2013 doen Centraal en Zuid-Oost Asie en de Palestijnse Gebieden mee.
 (European Council, 7.9.12)

Bezuinigen op vreemdelingendetentie
De minister heeft besloten om 400 van de 2.000 plaatsen voor vreemdelingendetentie niet meer altijd
paraat te houden, maar als reserve-capaciteit aan te houden. Daarmee zal de bezettingsgraad
toenemen van 70% naar 90%. En de kosten zullen lager worden omdat reserve-capaciteit goedkoper is
dan parate capaciteit. (Begroting ministerie V&J)

RvS: geen detentie voor Burundees met vaste woonplaats
Een uitgeprocedeerde Burundees was in detentie gezet. Hij had een vast woonadres, en had zijn
paspoort aan de politie gegeven. De Raad van State vond dat hij dan niet in vreemdelingendetentie
mocht worden gezet (Raad van State 201207532/1/V3, 6.9.12)

Minder ontwikkelingshulp aan Ghana omdat het zijn burgers niet terugneemt
Minister Knapen is al langer met Ghana in gesprek over het afgeven van Laissez-Passers voor illegale
Ghanezen die Nederland moeten verlaten. Omdat Ghana weigert, zal de minister de ontwikkelingshulp
korten met 10 miljoen (brief minister Knapen 28.9.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Roundtable on Women’s Issues and Networking, 10 okt A'dam
The roundtable meeting will discuss the situation, issues, concerns and possible cooperation among
Dutch, undocumented and documented migrant women and their organizations in the Netherlands.
Guest Speaker: Liza Maza, Chairperson, International Women’s Alliance
Binnenkomst va 18.00u, maaltijd va 18.30u, programma van 19.30 – 21.30u
Plaats: Corvershof, Gelagkamer, Nieuwe Herengracht 18, (naast het wereldhuis)
Info: Maitet Ledesma, (06) 14659558, pinaysaholland@gmail.com
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