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GUINEE: AMBASSADEUR BRUSSEL ACCEPTEERT TERUGKEERDELEGATIE NIET

Omdat veel herkomstlanden geen Laissez-Passers afgeven, nodigt Nederland sinds 2007 aparte
delegaties uit herkomstlanden uit. Zij worden goed ontvangen, krijgen zakgeld en ook een vergoeding
voor elk documentonderzoek en elk Laissez-Passer wat ze afgeven. Sinds 2007 heeft NL 32 delegaties
ontvangen, de meeste uit Armenie.
De laatste delegatie uit Guinee heeft kritiek gekregen van de Guineese ambassade. Die vindt dat de
delegatie niet bevoegd is om Laissez-Passers af te geven en stelt dat de Laissez-Passers vals zijn. Toch
zegt Nederland dat er 100 Laissez-Passers zijn afgegeven, en dat er al 35 Guineeers zijn teruggegaan.
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1. BASISRECHTEN
RvS vraagt COA wanneer ongedocumenteerden toch opvang in AZC kunnen krijgen
Het COA kan in bijzondere omstandigheden, buiten de formele regels om, opvang bieden in het AZC.
De RvS heeft op 24 mei aan het COA gevraagd hoe zij deze bijzondere omstandigheden afwegen. De
Rb Roermond heeft daarop besloten dat het COA opvang moet bieden in afwachting van het antwoord
van het COA (Rb Roermond, AWB 13/13425 en AWB 13/13426, 31.5.13)
CRvB vraagt EU Hof of ongedocumenteerde werknemer bij faillissement achterstallig loon moet krijgen
Ongedocumenteerde werknemers mogen niet werken, maar hebben wel recht op niet-betaald loon.
Als een werkgever failliet is loopt de betaling via de WW en daar hebben ongedocumenteerde
werknemers geen recht op. De Centrale Raad van Beroep vraagt het EU Hof welke regel prioriteit
heeft. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA0789

2. TOELATINGSBELEID
EHRM: familie kan niet naar ander deel van Afghanistan als bescherming voor eerwraak
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft tijdelijk een uitzettingsstop opgelegd voor een
Afghaanse familie die vreesde voor eerwraak. Nederland vond dat ze bescherming tegen hun familie
konden vinden in een andere provincie van Afghanistan, en het EHRM stelt hier vragen over.
NL gaf hen daarna een status. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-116311
Besluit- en vertrekmoratorium Tibetanen en Tutsi’s
Wanneer de veiligheid van bepaalde groepen asielzoekers nog niet beoordeeld kan worden, kan NL
een besluit- en vertrek-moratorium afkondigen. Besluiten worden dan niet genomen, asielzoekers
houden opvang. Zo’n moratorium geldt sinds kort voor Tibetanen uit China
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-14758.html, 7.6.13) en voor Tutsi’s uit OostCongo (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1937-1674.html, 4.6.13)
IND: per 1 juni is de mogelijkheid van gratis adviesaanvraag voor referenten afgeschaft
Met de invoering per 1 juni 2013 van het modern migratiebeleid (MoMi) bestaat de gratis MVVreferent adviesprocedure niet langer. Referenten krijgen een belangrijkere rol bij de aanvraag van
MVV’s en verblijfsvergunningen. U kunt hier meer informatie vinden, of bellen met 0900-1234561.
RvS: geen verblijfsrecht ongedocumenteerde moeder bij NLse kinderen als vader in beeld
In twee uitspraken heeft de RvS besloten dat ongedocumenteerde moeders van NLse kinderen geen
vergunning krijgen, omdat de vader wel voor de kinderen kan zorgen.
- Oegandese moeder en zieke vader www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA3605, 12.6.13
- Ghanese moeder en NLse vader zonder gezag www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA3615, 13.6.13
B9-regeling voortaan 'Verblijfsregeling mensenhandel'
De oude B9-regeling, heet nu de verblijfsregeling Mensenhandel. Met de invoering van het Modern
Migratiebeleid is de indeling van de Vreemdelingencirculaire veranderd, de regeling staat nu in
paragraaf B8/3 Vc 2000. (Nieuwsbericht IND, 11.6.13)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: politie mag ongedocumenteerde huurster oppakken als huisbaas haar weg wil hebben
Een huisbaas belde de politie met een onduidelijk bericht. De politie vatte het op als een hulproep en
kwam naar het adres. De huisbaas gaf zijn huurster aan als ongedocumenteerde vreemdeling. Volgens
de RvS mocht de politie naar documenten vragen omdat er voldoende aanwijzingen waren voor
illegaal verblijf. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=CA1998, 28.5.13
SvV&J: minder vreemdelingendetentie
Voortaan komt er in de vreemdelingenbewaring een onderscheid tussen een licht en een zwaar
regime. Teeven: 'Onder het zware regime vallen justitieel veroordeelden en beheers-problematische
mensen. Dat zijn mensen die de bewaarders bespugen en slaan. De rest krijgt een licht regime: een
meldplicht of een verblijf in een vrijheids-beperkende locatie.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3461165/2013/06/19/Alleen-nog-celvoor-criminele-en-agressieve-asielzoekers.dhtml, 19.6.13

4. WAT IS ER TE DOEN?
VARA: documentaireserie 'Uitgezet', 26 juni en 3, 10 en 17 juli, om 21.15 uur op Nederland 2.
Voor deze serie zocht verslaggever Sinan Can samen met documentairemakers kinderen op in Irak,
Afghanistan, Angola, Armenië en Kosovo. Met deze serie wil de VARA laten zien wat de gevolgen zijn
van het hedendaagse Nederlandse uitzetbeleid.
Netwerkbijeenkomst stichting Kezban, 27 juni vanaf 12.30u
Stichting Kezban organiseert een kleinschalige netwerkbijeenkomst om de samenwerking tussen
organisaties die actief zijn op het terrein van huiselijk en eergerelateerd geweld, te intensiveren.
Plaats: HTIB, 1e Weteringplantsoen 2-c, Amsterdam
Info en aanmelding Mieke Maas: mmaas@stichtingkezban.nl, vooral als je mee wil lunchen.
Brainstorm voor onderzoek Gezondheidzorg voor ongedocumenteerden, 1 juli, R'dam; 8 juli DHaag
Binnenkort start een onderzoek naar de gezondheid van ongedocumenteerde vrouwen en mannen in
Rotterdam en Den Haag en de toegang die zij hebben tot gezondheidszorg. Wij willen eerst luisteren
naar de ervaringen van ongedocumenteerde vrouwen en mannen zelf. We organiseren daarom
bijeenkomsten in Rotterdam en Den Haag. Als u in Rotterdam woont en met ons zou willen nadenken,
kom dan 1 juli, 16-18 uur bij Stichting ROS, Rechthuislaan 52. Voor den Haag vindt de bijeenkomst
plaats op 8 juli, 16-18u in het Wereldhuis, Paardenbergstraat 1. Voor een maaltijd wordt gezorgd.
Info: Helen Hintjens hintjens@iss.nl; 070-4260 481 en Karin Astrid Siegmann 070-4260 473,
Bridget Anderson: ‘Us and Them? The Dangerous Politics of Immigration Control’
Download the book’s Introduction here.
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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.

