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PACE, de Parliamentary Assembly of the Council of Europe, publiceerde ‘Integration tests: helping or 
hindering integration?’, een aanbeveling aan lidstaten om hun integratietests voor naturalisatie, 
verblijfsvergunningen en gezinshereniging te herzien. 
PACE is met name bezorgd over twee aspecten: de vraag of deze tests integratie bevorderen of niet, en 
of zij niet ten onrechte worden gebruikt om het aantal immigranten te verminderen. 
PACE is bezorgd over het negatieve effect wat integratietests nu hebben op de aantallen toegelaten 
gezinsmigranten, omdat gezinshereniging en verblijfszekerheid de integratie bevorderen. 
PACE schrijft dat de integratietests méér kennis van de migrant vragen dan redelijkerwijs mogelijk is om 
te leren, en dat er te weinig financiele steun beschikbaar is voor voorbereidingscursussen. Het gevolg is 
dat laagopgeleide of analfabete gezinsleden niet slagen voor de test, en zich daardoor niet bij hun 
familie kunnen vestigen, geen permanente vergunning krijgen en ook niet kunnen naturaliseren. 
Download: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19772&lang=en 
 
 

RAAD VAN EUROPA: KRITIEK OP INTEGRATIETEST VOOR TOELATING 

http://crm.ecre.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=249314&qid=695009
http://crm.ecre.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=249315&qid=695009
http://crm.ecre.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=249315&qid=695009
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=19772&lang=en
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: besluit nodig voor beeindiging van WMO-opvang, rekening houdend met kwetsbaarheid 
De Centrale Raad van Beroep besluit dat daklozenopvang niet zomaar beeindigd mag worden, ook niet 
als betrokkene geen verblijfsrecht meer heeft. In alle gevallen zal hierover een besluit genomen 
moeten worden waarbij rekening moet worden gehouden met de kwetsbaarheid van de dakloze, 
(CRvB, 12/4382 WWB, 12/4383 WWB, 12/4384 WMO, 12/4385 WMO, 19.2.14) 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: verblijfsvergunning 18 jarige niet intrekken vanwege strafblad 
De rechtbank vindt dat een éénmalige veroordeling voor een ernstig feit niet voldoende reden is om 
de verblijfsvergunning van deze jongere in te trekken. Volgens de rechtbank moet de IND rekening 
houden met de leeftijd, de banden met zijn herkomstland Afghanistan en Nederland, en zijn gedrag in 
detentie en daarna. Lees de uitspraak hier  
 
Hof van Justitie EU: advies EU-route (Belgie-route) 
Het Europese Hof van Justitie heeft advies gegeven aan Nederland over aanvragen van partners van 
Nederlanders die gebruik maken van het vrij verkeer van personen. 
Twee zaken gaan over buitenlandse partners van Nederlanders die regelmatig kort in het andere EU-
land verbleven. Volgens het Hof geldt het EU-recht alleen bij daadwerkelijk verblijf, en regelmatig kort 
verblijf valt daar niet onder. 
Twee andere zaken gaan over gezinsleden van Nederlanders die deels in Belgie werken. Volgens het 
Hof kan alleen een verblijfsrecht verkregen worden als het verblijf van het buitenlandse gezinslid 
noodzakelijk was voor het werk van de Nederlander. 
Toepassing van het EU-recht in plaats van het Nederlands recht is gunstig, omdat dan NLse vereisten 
zoals de inburgeringstoets, de mvv-eis (visum uit herkomstland) en de inkomenseis vervallen. 
Lees het Persbericht; of de volledige tekst van de arresten C-456/12 en C-457/12 
 
RvS: herbeoordeling verblijf Surinaams kind wat sinds 1999 (als 7-jarige) bij pleegmoeder in NL is 
De Raad van State besluit dat de IND deze zaak opnieuw moet beoordelen. Het gaat om een Surinaams 
kind wat al 15 jaar in Nederland is, hier naar school is gegaan en nooit is teruggekeerd. 
Lees de uitspraak hier  
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: ook bij onrechtmatige aanhouding kan een terugkeerbesluit en inreisverbod worden gegeven 
De rechtbank heeft terecht besloten dat de vreemdeling onterecht was aangehouden, hij is daarom 
ook vrijgelaten uit vreemdelingendetentie. Maar het terugkeerbesluit en inreisverbod, wat tegelijk zijn 
opgelegd, zijn toch geldig. Vreemdelingen met een inreisverbod die toch in NL blijven zijn strafbaar. 
(ABRvS, 201303624/1, 27.2.14) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:2762
../../../../../../HP/Downloads/persbericht-hofvanjustitie-12-3-2014.PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dc90ec3ceb902442e3875fd0e85d6a8cc3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMchf0?text=&docid=149082&pageIndex=0&doclang=nl&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=341742
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149081&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=341831
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:796
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
UNHCR: aantallen vluchtelingen vrouwenbesnijdenis 
Too much pain: Female Genital Mutilation & Asylum in the European Union - A Statistical Overview, is 
de eerste complete analyse van vrouwenbesnijdenis en asiel in de EU, met gegevens over 
herkomstlanden van vrouwen en meisjes die asiel vragen vanwege angst voor vrouwenbesnijdenis, de 
landen waar zij vooral asiel vragen, de aantallen aangevraagde en toegekende asielverzoeken in deze 
landen. UNHCR heeft nu een update gemaakt ter gelegenheid van vrouwendag. 
 
WODC: Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel 
In het onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de omvang van onrechtmatig gebruik van de 
Verblijfregling Mensenhandel te berekenen of te schatten. Dit kan niet, volgens de auteurs. 
http://www.wodc.nl/images/2307-volledige-tekst_tcm44-540843.pdf 
 
Nieuw telefoonnummer IND 
Het klantinformatiecentrum van de IND heeft een nieuw telefoonnummer 088 – 0430 430 (lokaal 
tarief), ook vanuit het buitenland. Het bekende 0900- nummer komt vanaf deze datum te vervallen. 
 
Teken de petitie van Toevlucht, opvang voor ongedocumenteerden in Utrecht 
Toevlucht is een nachtopvang voor migranten zonder verblijfsvergunning in Utrecht. De nachtopvang 
is uit protest ontstaan, omdat de reguliere daklozenopvang niet toegankelijk is voor 
ongedocumenteerden en zij dus op straat moesten slapen. 
Met het tekenen van deze petitie wordt het protest zichtbaar: http://toevluchtutrecht.nl/petitie/ 
 

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. 

 

http://www.refworld.org/docid/512c72ec2.html
http://www.refworld.org/docid/5316e6db4.html
http://www.wodc.nl/images/2307-volledige-tekst_tcm44-540843.pdf

