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SVV&J: NIEUW BELEID VERBLIJF VOOR MEDISCHE REDENEN
Eind 2016 bepaalde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest-Paposhvili welke
criteria gelden voor de toelating van migranten met medische problemen. Nieuw was, dat ook de
toegankelijkheid van medische zorg in het herkomstland meegewogen moet worden in het besluit of een
‘medische noodsituatie’ dreigt bij uitzetting.
De Staatssecretaris heeft het Nederlandse beleid daarom aangepast. De DT&V moet nu onderzoeken of
de medische hulp beschikbaar is in het herkomstland. In afwachting van het onderzoek kan de migrant
alvast verblijf krijgen, maar dit wordt ingetrokken als blijkt dat er wel medische zorg beschikbaar is.
Een verblijfsvergunning voor medische redenen kan alleen afgegeven worden, als er een ‘medische
noodsituatie’ dreigt binnen 3 maanden. In het oude beleid was ‘de mogelijkheid van’ een ‘medische
noodsituatie’ voldoende, maar dit wordt veranderd. Nu krijgt de migrant alleen een vergunning als de
‘medische noodsituatie’ ‘waarschijnlijk optreedt’, als de medische zorg niet toegankelijk is.
Lees de brief van de staatssecretaris hier
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1. BASISRECHTEN
RvS: geen wijziging identiteit bij gemeente, ondanks veel originele documenten
Voor het veranderen van de persoonsgegevens moet de aanvrager heel veel originele documenten laten
zien. Maar zelfs dan lukt het meestal niet. In dit geval vindt de rechter dat de aanvrager niet heeft
kunnen bewijzen dat de nieuwe documenten over hem persoonlijk gaan, ondanks dat er vingerafdrukken
en foto’s op staan. De Algerijnse ambassade kon niet uitleggen op basis waarvan deze documenten zijn
afgegeven. Het verzoek om wijziging in de persoonsgegevens wordt afgewezen. Zie de uitspraak hier
Rb: erkenning in Congo door gehuwde vader geeft kind Nederlanderschap vanaf geboorte
Deze Nederlandse vader was getrouwd met een ander toen zijn kind in Congo werd geboren. In Congo
heeft hij het kind erkend. De rechter oordeelt dat de erkenning in Congo ook in Nederland geldig is, en
dat het kind dus ook vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit heeft. Zie de uitspraak hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: straf voor valse verklaring over relatie en arbeidscontract
De rechter veroordeelt deze Libier tot 3 maanden gevangenisstraf omdat hij een valse verklaring heeft
afgelegd over zijn relatie met een Hongaarse vrouw, en omdat zij samen een arbeidscontract hebben
opgemaakt terwijl de vrouw daar niet heeft gewerkt. Zie de uitspraak hier
Rb: geen duurzaam verblijf bij Bulgaarse partner want samen onvoldoende inkomsten gedurende 5jr
Een EU-burger kan na 5 jaar legaal verblijf een verblijfsvergunning voor ‘duurzaam verblijf’ krijgen.
Datzelfde geldt voor de partner van een EU-burger. Met een vergunning voor ‘duurzaam verblijf’ hebben
EU-burgers en hun partner meer rechten, bijvoorbeeld op sociale zekerheid en verblijf buiten Nederland.
Voorwaarde is dat de partners gezamenlijk al die jaren inkomsten hadden. In dit geval was er te weinig
inkomen, daarom krijgen beide partners geen vergunning voor ‘duurzaam verblijf’. Lees de uitspraak hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: verblijf bij opvangorganisatie geen reden voor lichter middel dan Vreemdelingendetentie
Deze persoon was al jarenlang bekend bij de opvangorganisatie INLIA. Hij zit nu in vreemdelingendetentie, maar vraagt of hij een meldplicht kan krijgen. De rechter vindt dit geen geschikt middel, want
de man werkt niet mee aan zijn terugkeer. Door de detentie is gedwongen terugkeer mogelijk. (Rb
Groningen, NL17.6047, 14.8.17)
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4. WAT IS ER TE DOEN?
DNL: wat doet migratie met de Nederlandse economie?, 11sept 20-22u Nieuwe Liefde A’ dam
Journalist Myrthe Hilkens spreekt met gasten over de effecten van migratie op de Nederlandse
economie. Zie: http://denieuweliefde.com/programma/denktank/
Welkom Hier Friesland, 23sept Berlicum
Welkom Hier organiseert van 13 tot 17 uur een initiatievenmarkt en een podiumprogramma met muziek,
theater, inspirerende verhalen, pitches, debat en een Ted Talk. Meer info: www.welkomhier.nl
IDWF: Domestic Workers Speak
There are more than 67 million domestic workers across the world, according to estimates from the
International Labour Organisation. Abuse and exploitation, child labour, discrimination, starvation,
violence, debt bondage, invisibility, and the many crimes held under the umbrella of ‘trafficking’ are
disproportionately represented within this traditionally unorganised and invisible sector. Domestic
workers’ rights activists tell us about their struggles, their experiences as domestic workers, the reasons
for their ongoing exploitation, and the strategies to fight it.
Massocki Ma Massocki: The Pride Of An African Migrant: In Remembrance of Jimmy Mubenga (aug17)
I interviewed African asylum seekers who were victims of grave acts of torture in the UK and I narrate
their shocking and unbelievable stories in this book. I call upon the UNHCR and the UNHCHR to defend
the rights of these refugees.
Nieuw fonds voor activering ongedocumenteerde vrouwen
Het Fonds op Naam “Els van den Nagel Fonds” is met ingang van 1 juli 2017 ingericht. Uit dit Fonds
worden organisaties ondersteund die actief burgerschap bevorderen om vrouwen en kinderen zonder
verblijfstatus, bij te staan en/of te betrekken bij de samenleving.
http://www.oranjefonds.nl/els-van-den-nagel-fonds
Teken voor resettlement van vluchtelingen
De Europese Raad beslist binnenkort over een cruciaal wetsvoorstel, ook wel het European Resettlement
Framework genoemd. Dit voorstel dwingt een Europese aanpak af voor kwetsbare vluchtelingen. Dankzij
dit voorstel verplichten de Europese lidstaten zich straks aan een goed gezamenlijk hervestigingsplan.
https://actie.vluchtelingenwerk.nl/homesafehome
Campaign for quality public child care for all workers
Join WIEGO’s campaign for quality public childcare for all workers, including informal workers.
WIEGO is launching this campaign to draw attention to child care as a workers' rights issue that impacts
all workers, but is particularly important for informal women workers. We see quality public child care as
a core component of any social protection system.
All the materials are available in the following languages on WIEGO's child care campaign page

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
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