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GEZOCHT: AFRIKAANSE MIGRANTEN VOOR ONDERZOEK HIV-ZORG
The main objective of this study is to explore the barriers and facilitators to HIV testing among SubSaharan African migrants in The Netherlands, in order to build more relevant and effective testing
services. For this reason, we are looking for potential participants willing to share their experiences and
perspectives on migration, HIV testing, and health care access.
The study does not involve HIV testing, does not require participants to have tested previously and is
highly confidential and anonymous. In addition, participants will receive a VVV gift voucher worth 30
Euros.
Are you a sub-saharan African man or woman, 18 years or older who has lived in The Netherlands for at
least one year? Join us for a one-on-one interview!
Phone : 06 86415989 (Laura Maran)
Email: l.maran@student.maastrichtuniversity.nl
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TOELATINGSBELEID
Rb: bij EU-visumweigering door andere lidstaat moeten gronden bekend worden gemaakt
Een aanvraag voor een EU-visum kan geweigerd worden omdat één van de EU-landen bezwaar heeft
tegen de binnenkomst van de aanvrager.
Uit antwoorden op prejudiciële vragen van het EU-Hof van Justitie leidt de rechtbank af dat deze
bezwaren altijd bekendgemaakt moeten worden, zodat ertegen geprocedeerd kan worden. Ook kan een
visum met beperkte territoriale geldigheid (alleen voor één land) afgegeven worden. Zie hier.
Rb: bij intrekken asielstatus Somaliër vanwege dakloosheid moet risico bij terugkeer beoordeeld worden
Deze Somalische vluchteling raakte zijn huis kwijt, en daarom schreef de gemeente hem uit uit de
Gemeentelijke Basisadminstratie. De IND ging ervan uit dat hij uit NL was vertrokken en trok daarom zijn
vluchtelingstatus in. De man hoorde dit te laat en maakte te laat bezwaar tegen de intrekking.
De rechter vindt in dit geval dat de man eerder bezwaar had moeten maken. Maar omdat het in Somalië
voor hem te gevaarlijk is mag de asielstatus in dit geval niet ingetrokken worden. (Rb Den Bosch,
NL20.22228, 21.10.21)
SvJ&V: herbeoordeling veilig land van herkomst: Brazilië, Jamaica, Servië
Uit de herbeoordeling volgt dat Brazilië, Jamaica en Servië als veilig land van herkomst blijven staan.
 Brazilië: met uitzondering van journalisten die berichten over corruptie, criminaliteit en/of zich
kritisch uitlaten over de regering (voor deze groep gold al verhoogde aandacht). Een uitzondering
geldt eveneens voor milieuactivisten die zich, in gebieden waarin dat aan de orde is, actief verzetten
tegen (illegale) mijnbouw en landontginning. Er gold al een uitzondering voor LHBTI. Dit blijft
ongewijzigd.
 Jamaica: de huidige uitzondering van LHBTI blijft gehandhaafd.
 Servië: de uitzondering van journalisten en personen van wie aannemelijk is dat ze in strafrechtelijke
detentie zullen worden geplaatst, en verhoogde aandacht voor LHBTI, blijven gehandhaafd.
Zie hier.
Rb: buitenlandse partner verliest verblijfsrecht als EU-partner vertrekt vóór scheiding
De partner van een EU-burger (die in een ander land woont dan zijn nationaliteit) krijgt automatisch
verblijfsrecht. Dit kan omgezet worden in een zelfstandig verblijfsrecht na 5jr, mits de buitenlandse
partner eigen inkomsten heeft. In geval van een scheiding kan de buitenlandse partner al na 3jr het
verblijfsrecht behouden, mits hij eigen inkomsten heeft. Voorwaarde is dat de scheiding plaatsvindt als
beiden in het woonland verblijven.
In dit geval was de EU-partner al teruggekeerd naar haar eigen land, voordat de scheiding ingezet werd.
Daarom verliest de buitenlandse partner in dit geval zijn verblijfsvergunning. De rechtbank concludeert
dat dit geen verboden onderscheid is tussen mensen die samenwonen of die scheiden. Zie hier.
Rb: vermogen kerkgenootschap onvoldoende voor toelating predikant als arbeidsmigrant
Buitenlandse predikanten kunnen een status krijgen als werknemer bij hun kerkgenootschap. Hierbij
geldt geen toets op 'prioriteitsgenietend aanbod'. Wel moet het kerkgenootschap voldoende inkomsten
hebben om het loon te kunnen betalen.
In deze zaak oordeelde de rechter dat het eigen vermogen van de kerk onvoldoende was, en dat de
giften en erfenissen een 'onzekere toekomstige gebeurtenis' zijn, waar de IND niet op kan bouwen.
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Daarom wordt de aanvraag afgewezen. Als de kerk alsnog kan bewijzen dat er voldoende garanties zijn,
dan kan een nieuwe aanvraag ingediend worden. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Werkdag: Vluchtelingen zonder recht, 20nov 10-16u Amersfoort
Doel van deze werkdag is de situatie van ongedocumenteerden onder de aandacht te brengen. Wie zijn
deze mensen en wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen? Met
medewerking van Derk Stegeman, directeur van Stek Den Haag, en Linda Polman, onderzoeksjournaliste.
Meer info hier. Opgeven bij het secretariaat van de Raad: rvk@raadvankerken.nl .
FRA: Migranten in irregulier verblijf beschermen tegen economische uitbuiting
Regardless of their status, workers have human rights. They should not be exposed to violence and
abuse, they should not be forced to work in inhumane or dangerous conditions and they should get paid
for their work. This report shows what needs change to ensure workers’ rights are respected.
From improving the complaint systems, to providing more information and ensuring irregular workers
get compensated for their work, EU countries can do a lot more to protect workers from exploitative
employers. It can start with small steps, for example by requiring labour inspections to focus on labour
conditions and not on reporting workers’ status to immigration authorities.
Zie hier.
Onderzoeksrapport mensenhandel en religie: ‘A Question of Faith’
Dit rapport laat zien dat kennis over religie en spiritualiteit essentieel is in de omgang met migranten van
West-Afrikaanse afkomst die mogelijk het slachtoffer zijn van mensenhandel.
Het CKM organiseert naar aanleiding van het rapport een kennisdeelsessie. Heeft u interesse om dit bij
te wonen? Neem dan contact op met Sabine Leermakers: sleermakers@hetckm.nl
Onderzoeksrapport en Nederlandse oplegger, sept21

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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