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Het EU-Hof heeft besloten dat er te weinig mogelijkheden zijn voor individueel maatwerk bij migranten 
die het inburgeringsexamen buitenland willen halen. Het examen moet helpen bij de integratie, en mag 
geen obstakel zijn voor de binnenkomst. 
Bovendien is het examen nu te duur, waardoor het onbereikbaar is. 
Lees hier 

EU-HOF: INBURGERINGSVEREISTEN BUITENLAND MOETEN AANGEPAST 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-153/14
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1. BASISRECHTEN 

 
MvSZW: ongedocumenteerde leerlingen kunnen bij meer scholen stages lopen 
De minister had al eerder stages voor ongedocumenteerde leerlingen in het BOL toegestaan. Daar 
worden nu enkele schooltypen aan toegevoegd: praktijkonderwijs, de leer-werktrajecten en de 
entreeopleiding op het vmbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs van het 
voortgezet speciaal onderwijs. Lees hier 
 
MvSZW: veilige aangifte bij huiselijk geweld 
In antwoord op aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens, kondigt de 
staatssecretaris aan dat veilige aangifte in alle steden in NL wordt ingevoerd in 2015. Vrouwen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen een zelfstandige vergunning krijgen als terugkeer een 
risico zou vormen. Dat is vrijwel altijd het geval bij eergerelateerd geweld. Lees hier (vraag 19) 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: intrekken asielvergunning na 12 jaar mag pas sinds 2013 en niet voor oudere gevallen 
Deze zaak gaat over een Syrische familie die in 1995 als Irakezen asiel kregen en daarna 
genaturaliseerd zijn. Hun vergunningen zijn ingetrokken vanwege onjuiste informatie, en deels 
vanwege strafblad en verblijf in het buitenland. Volgens de rechtbank mag het intrekken niet meer na 
12 jaar voor situaties van voor 2013, en is een strafblad alleen relevant als er actuele en ernstige 
dreiging van de openbare orde is. Verblijf in het buitenland gedurende 2 jaar is wel een reden voor 
intrekken van de vergunning. Lees onder andere hier 
 
RvS: vragenlijst voor geloofwaardigheid homosexualiteit nodig 
De Raad van State beslist dat de overheid een richtlijn moet ontwikkelen om de geloofwaardigheid van 
homosexuele asielzoekers te beoordelen. Zo’n richtlijn bestaat al voor bekeerde asielzoekers. Lees hier 
 
Rb:geen intrekking verblijfsvergunning bij Turkse partner met terugwerkende kracht 
Deze zaak gaat over een Turkse die verblijf bij partner heeft. Hierbij geldt het Associatieverdrag met 
Turkije, waardoor geen nieuwe beperkingen aan immigranten opgelegd mogen worden sinds 1980. De 
rechtbank gaat ervan uit dat intrekken van vergunningen met terugwerkende kracht in 1980 nog niet 
mogelijk was. Lees hier 
 
SvV&J: werkgevers van au-pairs moeten controle toestaan 
De staatssecretaris laat in de toekomst werkgevers van au-pairs een verklaring ondertekenen, 
waarmee ze controles toestaan op uitbuiting. Veel au-pairs doen zwaarder werk en werken meer uren 
dan toegestaan volgens de au-pair regels. Lees hier 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-301.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-550521.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:8084
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2170
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7858
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-301.html
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3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: onderhandelingen met Marokko zijn weer begonnen, detentie weer mogelijk 
Volgens de Raad van State is er weer zicht op uitzetting naar Marokko, omdat presentaties bij de 
ambassade weer mogelijk zijn. Er is nog niemand daadwerkelijk uitgezet naar Marokko. Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Thema-avond LHBT-ers in de asielprocedure, 29 juli 19.00u Amsterdam  
ASKV organiseert op 29 juli een thema-avond over homosexuele asielzoekers. Lees hier 
 
EMN-rapport Arbeidsmarkttekorten en migratie 
Het EMN heeft onderzoek gedaan naar de toelating van arbeidsmigranten in Nederland en andere EU-
landen. Nederland weet heel goed welke arbeidsmigranten nodig zijn, maar voert daar geen 
immigratie-beleid op. In de praktijk worden alleen hoogopgeleiden uitnodigend behandeld. 
Het volledige Nederlandse rapport kun je hier lezen.  
 
 
 

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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2189
http://www.askv.nl/nieuws/thema-avond-lhbt-ers-in-de-asielprocedurewat-is-er-bereikt-en-wat-kan-beter/
http://www.emnnetherlands.nl/dsresource?type=pdf&objectid=emn:2862&versionid=&subobjectname=

