
1 
 

 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF, JAARGANG 5 NR. 16 
17 augustus 2015 
 
 
 

 
Inhoud  ........................................................................................................... pagina 
1. BASISRECHTEN ........................................................................................................................................... 2 
2. TOELATINGSBELEID ................................................................................................................................... 2 
3. CONTROLE EN VERTREK ............................................................................................................................ 3 
4. WAT IS ER TE DOEN? ................................................................................................................................. 3 

 
 
 

 
  

 
 
 

The Dutch Foundation of Women's Shelters and its partners organise the 3rd World Conference of 
Women’s Shelters from 3-6 November 2015 in The Hague - the Netherlands.  
Continuous action is crucial: violence against women and children still occurs on a large scale and is 
perhaps the largest crime against humanity of all times. The objectives and programme therefore are 
very ambitious and thought-provoking. 
In addition, we are building a broad, new alliance in the run-up to the conference to end violence 
against women and children with the help of ambassadors  from politics, companies, NGOs and others. 
Another example of concrete actions and projects we initiate, is the ‘Act with your Heart’  campaign. 

We kindly invite you to join us by filling out your registration. 
 

WERELDCONFERENTIE VROUWENOPVANG 3-6NOV DEN HAAG 

http://www.etouches.com/3wcws
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: geen zorg- en huurtoeslag als een partner zonder verblijfsvergunning inwoont 
De Centrale Raad van Beroep besluit dat deze vrouw geen recht heeft op zorg- en huurtoeslag omdat 
haar partner die geen verblijfsrecht heeft bij haar inwoont. De vrouw heeft gedetailleerd aangegeven 
waarom zij met haar geld niet uitkomt zonder zorg- en huurtoeslag, maar de CRvB vindt dat niet 
relevant omdat het precies de bedoeling van de Koppelingswet is om te voorkomen dat vreemdelingen 
zonder verblijfsrecht in NL blijven. Lees hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
SvV&J: besluit- en vertrekmoratorium Oeigoeren en Jemenieten 
De staatssecretaris stelt besluit- en vertrekmoratoria in voor Oeigoeren en Jemenieten. 
Voor Oeigoeren geldt dat de Raad van State heeft besloten dat terugkeer voor hen teveel risico zou 
inhouden. De staatssecretaris heeft een nieuw ambtsbericht gevraagd. Tot die tijd worden geen 
beslissingen genomen op asielaanvragen van Oeigoeren. Zij hebben recht op opvang. 
Voor Jemen geldt dat de situatie momenteel niet stabiel is. Er kan geen inschatting gemaakt worden 
over risicos bij terugkeer. In afwachting van meer duidelijkheid worden geen beslissingen genomen 
over asielaanvragen van Jemenieten en zij krijgen opvang. Lees over Oeigoeren en Jemenieten 
 
RvS: Somaliers lopen risico bij terugkeer naar Al Shabaab-gebied 
De Raad van State heeft in twee zaken besloten dat terugkeer naar een gebied waar Al Shabaab aan de 
macht is, een risico vormt, zelfs al na 6 maanden afwezigheid. Al Shabaab weet al snel of mensen die in 
het buitenland zijn geweest. Dee staatssecretaris heeft een nieuw ambtsbericht aaangekondigd. In 
afwachting daarvan vindt de Raad van State dat Somaliers niet naar risicogebieden teruggestuurd 
mogen worden, waaronder Mogadishu. Lees hier  
 
Rb: toepassing glijdende schaal bij misdrijven 
Vreemdelingen met een strafblad kunnen hun vergunning kwijtraken als zij een strafblad hebben. Er 
geldt een glijdende schaal, hoe langer verblijfsrecht hoe meer straf nodig is om de vergunning te 
verliezen. De vreemdeling in deze zaak had een vergunnning sinds 1993, maar verliest deze nu omdat 
hij meer dan 14 maanden straf opgelegd heeft gekregen voor meer dan 5 misdrijven. Hoewel hij hier 
veel familie heeft en kinderen, vindt de rechter dit niet zwaarwegend genoeg om hem zijn vergunning 
te laten behouden. Lees hier 
 
Rb: depressieve en zieke Nigeriaanse moeder niet in staat kinderen tegen besnijdenis te beschermen 
Deze zaak gaat over een Nigeriaanse moeder met dochter die suikerziekte heeft en depressief is. In 
vergelijkbare zaken is besloten dat bescherming tegen vrouwenbesnijdenis mogelijk is door elders in 
het land te gaan wonen. In dit geval vraagt de rechter zich af of organisaties zoals NAPTIP de moeder 
genoeg kunnen helpen bij haar problemen, en daarmee ook de dreigende besnijdenis van de dochter 
kunnen voorkomen. (Rb Zwolle, 15/5272, 30.6.15) 
 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:2492
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2026.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-24697.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2532
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:9542
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Rb: individuele beoordeling nodig over inkomensvereiste bij gezinsvorming 
Deze zaak gaat over een vrouw die haar man naar NL wil laten komen. Ze heeft een WW-uitkering 
warvan een deel duurzaam is. Ze verdient daarbovenop via een uitzendovereenkomst en krijgt 
bovendien een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. In totaal verdient ze ruimschoots genoeg 
om haar partner te kunnen onderhouden. Volgens de rechter had de IND beter naar haar persoonlijke 
situatie moeten kijken en mocht zij niet van een standaardbedrag uitgaan. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN VERTREK 

 
RvS: beeindiging zwaar inreisverbod na 5jr buiten Europa 
Deze zaak gaat over een Braziliaanse vrouw die in 2008 een ongewenstverklaring heeft gekregen. 
Sindsdien is zij uit Europa vertrokken. De ongewenstverklaring telt als zwaar inreisverbod. Volgens de 
Terugkeerrichtlijn kan een zwaar inreisverbod maximaal 5 jaar duren, tenzij de betrokkene een 
ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde. Dat is in dit geval niet zo. Daarom is de 
ongewenstverklaring vervallen en kan zij Europa inreizen, besluit de Raad van State. Lees hier 
 
RvS : Litouwer mag niet ongewenstverklaard worden na één veroordeling 
EU-burgers kunnen geen inreisverbod krijgen. Als zij een ernstige bedreiging voor de openbare orde 
vormen, kunnen zij wel ongewenstverklaard worden. Deze Litouwer is één keer veroordeeld voor 
diefstal. Hij vormt volgens de Raad van State geen ernstige bedreiging van de openbare orde. De 
ongewenstverklaring moet opgeheven worden. Lees hier 
 
Rb: geen terugkeer mogelijk naar Bangladesh 
Omdat sinds 2009 geen Laissez Passers afgegeven zijn aan Bengalen zonder identiteitsdocumenten, 
besluit de rechter dat terugkeer niet mogelijk is en deze Bengaal vrijgelaten moet worden uit detentie. 
Lees hier 
 
SvV&J : geen terugkeerondersteuning meer voor Kosovaren en Mongoliers 
Volgens de staatssecretaris wordt misbruik gemaakt van de terugkeerondersteuning. Daarom stopt hij 
de financiele bijdrage aan Kosovaren en Mongoolse Dublinclaimanten, die willen terugkeren. Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Teken voor Margarita uit Oezbekistan 
Teken deze petitie als je het onterecht vindt dat Margarita, die hier 7 jaar in Nederland heeft gewoond 
en hier een leven heeft opgebouwd, samen met haar moeder terug moet naar Oezbekistan. Een land 
waar ze niet veilig zijn omdat ze er worden vervolgd voor politieke en religieuze redenen:  
 
 

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:RBDHA:2015:9593
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2538
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:2627
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:9231
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-25219.html
http://petities.nl/petitie/margarita-moet-in-nederland-blijven

