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RECHT OP ONDERWIJS
Alle minderjarigen hebben recht op onderwijs, ook als ze geen verblijfsvergunning hebben. De school
kan de leerlingen gewoon melden en krijgt daar dan ook bekostiging van de landelijke overheid voor. De
leerlingen mogen de school afmaken waar ze op zitten als ze 18 jaar zijn.
Voor leerlingen boven de 18, die aan een nieuwe school willen beginnen, is de status wel belangrijk.
Leerlingen die nog in een asielprocedure of een andere toelatingsprocedure zitten waarbij ze 'rechtmatig
verblijf' hebben, mogen ook boven hun 18de aan een opleiding beginnen en die ook afmaken. Bij stages
ontstaat er wel een probleem; die moeten intern in de school omdat deze leerlingen niet mogen werken.
Leerlingen die geen verblijfsvergunning hebben, kunnen boven de 18 jaar niet meer gewoon starten met
onderwijs. Maar scholen kunnen met contractonderwijs wel oplossingen vinden om leerlingen zo veel
mogelijk kansen te geven. Meer informatie hier en hier, of neem contact op met Stichting LOS.
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1. TOELATINGSBELEID
HvJ EU: veel vrijheid bij overheid voor intrekken visum vanwege bedreiging van de openbare orde
Deze zaak ging over een Albanees die met een toeristenvisum in NL verbleef en was vastgezet op
verdenking van een misdrijf. De NLse rechter vroeg aan het Europees Hof of verdenking voldoende is
voor het intrekking van het visum. Het Hof liet weten dat de nationale autoriteiten veel vrijheid hebben
om visa in te trekken; maar er moet wel altijd een concrete verdenking zijn. Zie here, 11.7.19
SvJ&V: nieuw mensenhandelbeleid Dublinclaimanten: tijdelijke B8/3 ingeval opsporingsindicaties
Sinds begin 2019 zijn er meer aanmeldingen van slachtoffers mensenhandel, met name Dublinclaimanten. Hierdoor is de wachttijd voor aangiften enorm opgelopen. Daarom wordt het beleid
aangepast. Wanneer een Dublinclaimant aangifte doet van mensenhandel, zullen de politie en het OM
binnen vier weken beoordelen of er voldoende opsporingsindicaties in NL zijn, waarvoor de
aanwezigheid van de vreemdeling in NL nodig is. Wanneer dit het geval is, zal de IND een tijdelijke
vergunning als slachtoffer mensenhandel verlenen. Als dit niet het geval is, zal de overdracht voortgezet
worden. Voor niet-Dublinclaimanten blijft de huidige verblijfsregeling hetzelfde. Zie hier.
RvS: nieuwe beoordeling veiligheid in Soedan ivm nieuwe machthebbers
In vier uitspraken maakt de Raad van State duidelijk dat een nieuwe beoordeling nodig is voor
asielverzoeken van Soedanezen, vanwege de nieuwe politieke verhoudingen. Zie bijvoorbeeld hier
Rb: verblijfsvergunning bij familielid: ‘more than normal emotional ties’
Voor verblijf bij een familielid buiten het kerngezin is een afweging nodig van de ‘more than normal
emotional ties’. Daarvoor zijn verschillende elementen belangrijk; zoals bijvoorbeeld de exclusiviteit van
de relatie, de mate van afhankelijkheid, de aanwezigheid van andere gezinsleden.
In deze uitspraak oordeelde de rechter dat Syrische grootouders een verblijfsvergunning moeten krijgen
om bij hun kleinkinderen in NL te kunnen zijn. De grootouders waren altijd deel van het gezinsleven.
Maar in deze uitspraak oordeelde de Hoger Beroepsrechter dat een hulpbehoevende Syrische moeder
geen vergunning krijgt bij haar zoon in NL, omdat er nog een zus in Syrie is die voor haar kan zorgen.
MvR: hulp bij achterlating minderjarigen in het herkomstland
Vanaf 2017 tot nu zijn 11 gevallen bekend bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
(LKHA), waarbij sprake was van achterlating van minderjarigen. In totaal zijn 10 minderjarigen
teruggekeerd naar Nederland. Het gaat om de volgende landen: Ghana, Guinee, Kenia, Somalië,
Bangladesh en Rusland. In het elfde geval bleek het in het belang van het kind om niet terug te keren
naar Nederland.
In 2015 is een convenant afgesloten met onder andere de politie en de Raad voor de Kinderbescherming.
Hierin is onder meer geregeld dat de Raad voor de Kinderbescherming bij de rechter een verzoek tot
voorlopige voogdij kan indienen om de terugkeer van de minderjarige mogelijk te maken. In vijf gevallen
heeft deze regeling ervoor gezorgd dat zes minderjarigen terug konden keren naar Nederland met hulp
van de Raad van de Kinderbescherming. De herkomstlanden waren Guinee, Ghana, Kenia en Somalië.
Zie hier
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2. WAT IS ER TE DOEN?
COC: nieuw asielbeleid voor LHBTI's gebrekkig uitgevoerd
Met voorbeelden uit 17 dossiers constateert het COC dat “processen van bewustwording en
zelfacceptatie” nog steeds een grote rol spelen in de beoordeling van asielverzoeken van homo’s door de
IND. Ook wordt in de praktijk nog steeds onvoldoende aandacht besteed aan verklaringen van derden,
zoals partners of belangenorganisaties. Ten derde stelt het COC dat stereotypes en vooroordelen nog
steeds een rol spelen bij het besluitvormingsproces van de IND.
Lees brief van COC Nederland, 9.6.19
Debat: Hoe betaal jij je schoonmaker? 19sept 20u de Zwijger Amsterdam
Huishoudelijk werk wordt door de wet niet erkend als werk en hierdoor hebben huishoudelijk werkers
weinig sociale zekerheid en een slechte arbeidsrechtelijke positie. Daarbij, of mede daardoor, gebeurt
huishoudelijk werk vaak zwart en is er toenemend aantal (vrouwelijke) ongedocumenteerde migranten
die dit werk op zich neemt. Deze avond gaan we verder in op het probleem van dienstverlening aan huis.
https://dezwijger.nl/programma/hoe-betaal-jij-de-schoonmaker

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.
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