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SVV&J: CONSEQUENTIES ARREST-PAPOSHVILI VOOR MEDISCHE AANVRAGEN
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 13 december 2016 in het arrest-Paposhvili (nr.
41738/10) geoordeeld dat een migrant met medische klachten niet naar zijn herkomstland uitgezet mag
worden als daar geen medische zorg beschikbaar is.
Volgens het Nederlandse beleid hoeft alleen naar de theoretische beschikbaarheid gekeken te worden,
en niet naar de feitelijke beschikbaarheid. Factoren als afstand en kosten tellen volgens het Nederlandse
beleid niet mee. Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de feitelijke situatie telt. Het Nederlandse beleid
moet dus aangepast worden, zodat de feitelijke toegankelijkheid van medische zorg meegewogen wordt.
De Staatssecretaris heeft nu besloten dat het Nederlandse beleid moet worden aangepast. In de
toekomst zullen aanvragers van een medische vergunning, waarbij nader onderzoek nodig is naar de
feitelijke beschikbaarheid van de zorg, een tijdelijke vergunning en recht op opvang krijgen. Zie hier
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1. BASISRECHTEN
CRvB: recht op bijstand bij terugkeer na EU-route (Belgie-route)
Als een Nederlander zich met zijn/haar partner vestigt in een ander EU-land en zelfstandig inkomen
heeft, krijgen beiden daar verblijfsrecht. Na drie maanden kan het stel terugkeren naar Nederland. Als ze
in Nederland legaal verblijven hebben ze ook recht op bijstand.
De Sociale Dienst moet dus het verblijfsrecht onderzoeken, en zonodig met de IND overleggen. Zie hier
RvS: behoud recht op toeslagen bij tijdig instellen procedure na intrekken vergunning met
terugwerkende kracht
Regelmatig wordt een verblijfsvergunning met terugwerkende kracht ingetrokken. In die situatie kan de
procedure daartegen pas later gestart worden. Er ontstaat dan ongewild een periode van illegaal verblijf,
waarbij formeel geen recht op toeslagen bestaat. De Raad van State heeft besloten dat het recht op
toeslagen toch doorloopt tijdens deze periode. Zie hier
Rb: geen Nederlandse nationaliteit want vaderschap na Somalisch huwelijk niet erkend
Dit kind heeft een Nederlandse vader, die in een Somalisch huwelijk met de moeder getrouwd is. De
rechter moet vaststellen of het vaderschap rechtsgeldig is. Omdat het Somalische huwelijk niet als
rechtsgeldig beschouwd wordt, is het vaderschap niet vastgesteld en daarom krijgt het kind geen
Nederlandse nationaliteit. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
EHRM: intrekken Britse nationaliteit, na aansluiting bij Al Shabaab, terecht
Volgens het Europees Hof mag Groot Brittanie de Britse nationaliteit intrekken van een staatsburger die
voor Al Shabaab is gaan vechten. Hij wordt niet staatloos want hij heeft ook de Soedanese nationaliteit.
Er is geen schending van zijn prive-leven want zijn familie kan hem in Soedan bezoeken. Zie hier
MvSZW: tewerkstellingsvergunning blijft geldig bij tijdig aanvragen verlenging vergunning voor arbeid
Migranten met een arbeidsvergunning lopen het risico te werken zonder tewerkstellingsvergunning als
de IND niet op tijd beslist over de verlenging van hun verblijfsvergunning. Tot voor kort was het niet
mogelijk om de tewerkstellingsvergunning met terugwerkende kracht te verlenen. Dat is wel mogelijk
voor de verblijfsvergunning.
Daarom is nu besloten dat een tewerkstellingsvergunning met terugwerkende kracht kan worden
afgegeven, als de verblijfsvergunning met terugwerkende kracht wordt verlengd. De tewerkstellingsvergunning ia alleen geldig voor dezelfde werkzaamheden bij dezelfde werkgever. Zie hier.
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3. CONTROLE
RvS : psychische problemen mee-wegen bij besluit vreemdelingendetentie
De Raad van State vindt dat het besluit om deze man in vreemdelingendetentie te plaatsen niet goed is
afgewogen. Hij klaagde over psychische problemen en nachtmerries. Daarmee had rekening gehouden
moeten worden bij het besluit om hem in detentie te plaatsen. De detentie wordt opgeheven. Zie hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Stichting Casa Mena: Hoe professioneel om te gaan met immigranten, asielzoekers, vluchtelingen, of
gedetineerde vreemdelingen & tips voor integratie in NL
Dit is een practisch boekje, gebaseerd op de ervaring van professionals die met immigranten te maken
hadden. In het tweede deel van dit boekje worden de rollen omgedraaid en vinden nieuwkomers
practische raad om zich te kunnen integreren in "onze cultuur".
http://www.ako.nl/product/9789402161151/hoe-professioneel-om-te-gaan-met-immigrantenasielzoekers-vluchtelingen-of-gedetineerde-vreemdelingenstichting-casa-mena/
M.A. Verhoeven: Government policies and Sex work realities. Human trafficking in the regulated sex
industry (dissertatie, apr17)
Several government agencies deal with the prevention and prosecution of human trafficking in the sex
industry, and with the protection of victims. However, people who are identified as victims often decline
the assistance that is offered to them. How can this be explained? This dissertation shows that the
perspective of sex workers on exploitation and on government policy is relevant for a better
understanding of effective anti-trafficking policy.
Https://www.wodc.nl/binaries/verhoeven_dissertation_fulltext_tcm28-255127.pdf
WAY TO STAY over Dublinproblematiek
STIL-Utrecht heeft de campagne WAY TO STAY gelanceerd . Bedoeld om aandacht te vragen voor de
problemen die veroorzaakt worden door de zogenoemde Dublinverordening. We hopen dat
particulieren enkele maanden iemand met een Dublinprobleem onderdak willen bieden.
De website is te zien via www.waytostay.nu
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