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BASIC RIGHTS FESTIVAL 30 JUNI AMSTERDAM
Ook migranten zonder verblijfsvergunning hebben rechten ! Tijdens het Basic Rights Festival kun je meer
leren over je rechten en hoe je die kunt realiseren. Mensenrechtenorganisaties zullen ingaan op hun
mogelijkheden om basisrechten voor ongedocumenteerden te bevorderen. en er wordt een begin
gemaakt van meer samenwerking tussen ongedocumenteerden in Nederland.
Zie: www.basicrights.nl
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1. BASISRECHTEN
EU tekent Istanbul Convention voor wat betreft asiel
De Europese Unie heeft een deel van het Verdrag van Istanbul ondertekend. Het Istanbul Verdrag gaat
over preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. De EU heeft op 11 mei de
paragrafen over asiel en risico bij deportaties ondertekend. Over ondertekening van andere delen van
het verdrag wordt nog onderhandeld. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: bij verbreken gezinsband vervalt gezinsvergunning asiel, maar niet voor oude gevallen
Een vluchteling kan zijn gezinsleden laten nareizen. Die krijgen dan ook een asielvergunning. Maar als de
gezinsband wordt verbroken, vervalt ook de asielvergunning van de gezinsleden.
Als een gezinslid vóór 1 januari 2014 een asielvergunning kreeg, of als de geldigheidsduur van de
vergunning vóór 1 januari 2016 eindigde, dan behoudt het gezinslid wel de vergunning.
Kinderen krijgen na 1 jaar een zelfstandige vergunning. Die kan niet worden ingetrokken. Bij het
intrekken moet de IND natuurlijk altijd ook nagaan of de gezinsleden zelfstandig recht hebben op een
vergunning. Zie hier.
Rb: vereisten voor ‘duurzaam verblijf EU-burger’
De verblijfsvergunning ‘duurzaam verblijf’ is een sterke vergunning die afgegeven wordt als een EUburger 5 jaar in een ander EU-land woont. De vergunning ‘duurzaam verblijf’ wordt ook aan gezinsleden
van EU-burgers gegeven, als ze al die tijd aan de voorwaarden hebben voldaan. Dat betekent dat het
gezin in stand moet zijn gebleven en moet voldoen aan de inkomensvereisten. (zie hier)
Voor moeders van een Nederlands kind, die een vergunning als gezinslid van een EU-burger hebben
vanwege het Zambrano-arrest, geldt ook dat zij na 5 jaar een vergunning ‘duurzaam verblijf’ kunnen
krijgen. Maar voor hen is het geen probleem als ze altijd van de bijstand afhankelijk waren, zegt de
rechtbank (VK Rb Haarlem, AWB 16/22534, 22.5.17)
Rb: zieke Surinaamse van 70 meer dan gebruikelijke afhankelijkheid van dochter
Ouderen krijgen niet makkelijk meer een vergunning om bij hun kinderen in Nederland te verblijven. Zij
moeten dan aantonen dat ze ‘meer dan gebruikelijk afhankelijk zijn’.
Deze situatie gaat over een Surinaamse vrouw van 70 jaar die al sinds 1991 in Nederland bij (een van)
haar kinderen woont, van wie zij financieel en emotioneel afhankelijk is. Inmiddels zijn haar psychische
problemen zo verergerd, dat zij zich zonder hun zorg niet staande kan houden.
De rechter vindt dat de IND beter rekening had moeten houden met de lange verblijfsduur, de
afhankelijkheid van haar dochter, het feit dat de vrouw niet in staat zal zijn een nieuw netwerk in
Suriname op te bouwen om mantelzorg te verkrijgen, en het feit dat de Nederlandse overheid al die tijd
niets heeft gedaan om haar uit te zetten. (VK Rb Rotterdam, AWB 16/20167, 10.4.17)
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3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: urenlang op bankje zitten bij station is geen reden voor identiteitscontrole
De politie vroeg deze man naar zijn identiteitsdocumenten toen hij al 1,5 uur op een bankje bij het
busstation zat zonder te vertrekken. Hij had geen verblijfsvergunning en werd in detentie geplaatst.
De rechter besluit dat er geen reden was voor identiteitscontrole want er was geen ‘vermoeden van
illegaal verblijf’. De man moet worden vrijgelaten. (Rb Haarlem, NL17.2182, 16.5.17)

4. WAT IS ER TE DOEN?
IOM: Veranderingen per 1 juli 2017 in herintegratieondersteuning bij vrijwillige terugkeer
Alle migranten die in aanmerking komen voor herintegratie ondersteuning in natura (klik hier voor de
voorwaarden) ontvangen een bijdrage van 1800 euro. Hiervan wordt maximaal 300 euro in cash
gegeven, de rest is in natura. Kinderen ontvangen een bijdrage van 2800 euro waarvan max. 300 euro
cash en de rest in natura.
De financiële herintegratie bijdrage (HRT) voor (ex) asielzoekers zal hiermee komen te vervallen. Om nog
in aanmerking te komen voor HRT, moeten (ex) asielzoekers voor 1 juli 2017 een aanvraag bij IOM
hebben gedaan.
Klik voor overige HRT voorwaarden op deze pagina.
UN Women: “Report on the legal rights of women and girl asylum seekers in the EU” (mrt17)
UN Women published a report on the legal rights of women and girls asylum seekers in the EU. It
provides background on the applicable legal framework to women and girls seeking international
protection, including the 1951 Refugee Convention, the Istanbul Convention, CEDAW and the EU asylum
acquis. It also outlines the relevance of gender and gender-based persecution in determining refugee
status and the varied practice at EU level as to when women can successfully claim refugee status on this
ground. The report concludes with a section on gender sensitive procedures for processing asylum claims
and with a series of recommendations to EU policy makers.
Oproep Amnesty International: contact met uitgezette Afghanen
The Amnesty International secretariat calls for input and support with research on deportations to
Afghanistan. A country researcher is still in Afghanistan until 1 June and they would appreciate if you
could send contact details of deportees as soon as possible to: anna.shea@amnesty.org and
horia.mosadiq@amnesty.org.
Petitie aan de Europese Commissie tegen strafbaarstelling hulp aan ongedocumenteerden
Petition text: Do not punish those who uphold Europe’s tradition of offering dignity and human rights to
some of the most vulnerable people. Stop the criminalisation of those offering humanitarian assistance
to refugees and migrants.
https://act.wemove.eu/campaigns/criminalising-humanity-souint?utm_source=sou&utm_medium=mail&utm_campaign=en_20170513
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