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LEGES VERBLIJF BIJ GEZINSLID MET BIJSTANDSUITKERING WORDT € 250,Minister Leers heeft besloten om de legeskosten voor aanvraag mvv of aanvraag verblijfsvergunning
gezinsleven te verlagen van € 1250,- naar € 250,-, als de NLse partner alleen bijstand heeft. Betaalde
leges voor procedures die op 10 januari 2012 nog liepen, kunnen teruggevraagd worden.
Minister Leers heeft dit besloten na een uitspraak van Europese Hof voor de Rechten van de Mens
(kamerstuk 32175: 28, 13.4.12).
Het Europese Hof van Justitie heeft inmiddels ook een uitspraak gedaan over de hoogte van
legeskosten voor ‘langdurig verblijvende derdelanders’ (C-508/10, 26.4.12). Die zijn volgens het Hof
overdreven en onevenredig. Deze uitspraak heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor andere
legesbedragen.
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1. BASISRECHTEN
Gemeenten in gesprek met minister over noodopvang
In het kader van het ‘Generaal Pardon’ in 2007 eiste de minister dat gemeenten zouden stoppen met
noodopvang. Sindsdien zijn veel gemeentelijke noodopvangen gestopt of ingekrompen, maar
gemeenten hebben wel te maken met uitgeprocedeerde asielzoekers waarvoor ze zorgplicht hebben.
Ze willen in gesprek met de minister over een oplossing (VNG 20.4.12 en 23.4.12)
EU-richtlijn Slachtofferhulp
PICUM, het Europese platform voor ongedocumenteerde migranten en La Strada, het Europese
platform voor slachtoffers van mensenhandel, vragen gezamenlijk aan de EU om aanpassing van de
richtlijn Slachtofferhulp. PICUM en La Strada pleiten ervoor dat ook ongedocumenteerde migranten
aangifte van een misdrijf moeten kunnen doen, zonder dat ze het risico lopen opgepakt te worden.
Zie de verklaring hier.

2. TOELATINGSBELEID
Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over toelating homosexuele asielzoekers
De Raad van State heeft aan het Europees Hof van Justitie gevraagd hoe zij moet oordelen over
asielverzoeken van homosexuelen. De belangrijkste vraag is in hoeverre homosexuelen hun gedrag
moeten aanpassen aan de regels van hun land. En of een strenge anti-homowet op zich al genoeg is
om risico bij terugkeer van homosexuelen te veronderstellen (RvS 201012342/1/V2, 18.4.12).
Europees Hof geeft richtlijnen voor beoordelen van asielverzoeken op grond van geloof
De Advocaat-Generaal geeft een voorzet voor richtlijnen van het Europees Hof over de toelating van
geloofsvluchtelingen. Volgens de Advocaat-Generaal is doorslaggevend welk risico een gelovige loopt
als hij zijn geloof uitdraagt op een manier die bij hem past (HvJEU, C-71/11 en C-99/11, 19.4.12).
RvS: Afghaanse vrouwen die lang in Europa hebben gewoond, kunnen zich bij terugkeer aanpassen
De Raad van State interpreteert hier WBV 2010/1, de laatste richtlijn van het ministerie over het
beoordelen van Afghaanse asielzoekers. In eerdere WBV’s stond dat Afghaanse vrouwen zich bij
terugkeer weer aan de Afghaanse regels kunnen aanpassen, in deze WBV staat dat niet meer. Volgens
de Raad van State is het beleid toch niet gewijzigd (Raad van State, 201102056/1/V4, 16.4.12).
RvS: Algerijnse vrouwen moeten bij risico op eerwraak eerst de autoriteiten om bescherming vragen
De Raad van State concludeert dat de Algerijnse autoriteiten weliswaar in veel gevallen niet de
vereiste bescherming bieden, maar dat vrouwen dit wel eerst moeten proberen voordat ze asiel in NL
vragen (RvS 201101753/1/V2, 28.3.12)
RvS: getraumatiseerde Gambiaanse vrouw, slachtoffer mensenhandel, kan opvang in Gambia krijgen
De Rechtbank had het verzoek om voortgezet verblijf na beeindiging van de B9-status voor deze vrouw
toegewezen. Ze heeft veel psychische en medische begeleiding nodig, die ze in Gambia onvoldoende
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kan krijgen, vond de rechtbank. De Raad van State oordeelt in Hoger Beroep daarentegen dat er wel
ondersteuning voor slachtoffers van mensenhandel in Gambia is. En voor de medische problematiek
moet de vrouw een vergunning voor medische redenen aanvragen (RvS 201104081/1/V1, 3.4.12).

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: gedwongen terugkeer naar Irak onmogelijk; Irakezen uit vreemdelingendetentie vrijgelaten
De Raad van State besloot op 13 april dat gedwongen terugkeer naar Irak niet mogelijk is, omdat de
ambassade geen Laissez-Passers afgeeft voor deze groep. Alle ruim 100 Irakezen die vastzaten zijn
vrijgelaten. ROS-Rotterdam en de Pauluskerk vingen een aantal Irakezen op en pleiten voor een
landelijke opvangregeling (RvS 201201305/1/V3 13.4.12).
Minister: geen gedwongen uitzetting naar Noord- en Zuid-Somalie mogelijk
In antwoord op vragen van de Raad van State over de veiligheid van uitzetting naar Noord- en ZuidSomalie (in beide gevallen via Mogadishu) antwoordde de minister dat de logistiek van de uitzetting
erg ingewikkeld is en dat er voorlopig geen uitzettingen zullen plaatsvinden. Ook Somaliers kunnen
daarom niet meer in vreemdelingendetentie vastgezet worden (MvI&A, 17.4.12).

4. WAT IS ER TE DOEN?
Kabinet gevallen: wetsvoorstellen worden controversieel verklaard
In de komende maand wordt besloten welke wetsvoorstellen niet meer behandeld zullen worden.
Waarschijnlijk zullen veel migratie-wetsvoorstellen niet meer verder behandeld worden.
Films op TV en in de bioscoop:
7 mei TV Humanistisch Verbond NL2, 22.55u: Vol Special (vreemdelingendetentie in Zwitserland)
14 mei TV Humanistisch Verbond NL2, 22.55u: Onuitzetbaar (onuitzetbaren in NL)
19 mei TV NL 2, 23.55u: Silence de Lorna (schijnhuwelijk in Belgie)
vanaf 24 mei, bioscoop: Amadou (illegale Afrikaan in Brussel)
FairWork trainingen Communiceren met slachtoffers mensenhandel, 23/5 en 7/6
Werken met slachtoffers van mensenhandel kan lastig zijn, vooral als cultuurverschillen een rol spelen.
Om interculturele communicatie eenvoudiger te maken geeft FairWork twee trainingen:
woensdag 23 mei: Communiceren met Oost-Europese slachtoffers
donderdag 7 juni: Communiceren met Nigeriaanse slachtoffers
De trainingen vinden plaats van 9.30-16.30 uur in het kantoor in Amsterdam.
Kosten: 299,- euro inclusief biologische lunch en trainingsmateriaal. Bij deelname aan beide trainingen:
de tweede training voor de helft van de prijs
Inschrijving: Stuur een mail naar trainingen@fairwork.nu
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