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REGEERAKKOORD 2021
Op 15 december 2021 werd het regeerakkoord gepresenteerd.
In het regeerakkoord staat onder andere:
We treden streng op tegen eerwraak en vrijheidsbeperking van meisjes, vrouwen en andere kwetsbaren
en degenen die hieraan schuldig zijn. We beschermen slachtoffers van huwelijksdwang, achterlating of
genitale verminking, bijv. door een rechter een preventief beschermingsbevel te laten uitvaardigen en het
verbieden van het aanprijzen, aanzetten of uitvoeren van maagdenvliesherstel. Ook komt er een
meldplicht voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang of
vrouwelijke genitale verminking.
Bezien wordt of aanvullend onderzoek van belang is naar omvang van en omgang met langdurig
verblijvende ongedocumenteerden en staatlozen in Nederland.
Intussen is ook bekend dat Eric van der Burg staatssecretaris van Asiel en Migratie wordt. Hij was
wethouder in Amsterdam en momenteel Eerste Kamerlid voor de VVD.
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BASISRECHTEN
SvJ&: aantallen vertrek uit AZC
Uit informatie van de staatssecretaris blijkt dat in 2021 64% van de asielzoekers uit de AZC’s een status
kreeg en een huis, en dat 22% van de asielzoekers zelfstandig ‘Met Onbekende Bestemming’ vertrok.
Asielzoekers uit Marokko, Algerije en Tunesië, die weinig kans hebben op een status, gaan veel vaker
MOB (tussen 78% en 81%). Meer dan de helft van de asielzoekers die MOB gaan duikt later weer op in
een buurland. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
SvJ&V: landenbeleid Irak
Voor alleenstaande vrouwen uit Irak gold al dat zij in de regel een asielvergunning krijgen. De
staatssecretaris heeft besloten dat dit in de toekomst ook geldt voor alleenstaande vrouwen uit de
Koerdische Autonome Regio KAR. Zie hier.
SvJ&V: uitstel van vertrek voor afgewezen AMV’s
In januari 2020 deed het Hof van Justitie uitspraak in de de zaak TQ. Het Hof oordeelde dat Nederland
afgewezen alleenstaande minderjarige asielzoekers niet zonder status in Nederland mag houden. Er
moet ófwel overdracht naar het land van herkomst plaatsvinden, ófwel een status worden verleend.
Momenteel houdt Nederland deze jongeren zonder status in de opvang tot ze 18 zijn.
De uitspraak heeft geleid tot veel nieuwe jurisprudentie. Nu pas kondigt de staatssecretaris nieuw beleid
aan. Uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoekers zullen ‘uitstel van vertrek’ krijgen, een
status met weinig rechten die ingetrokken kan worden zodra de jongere 18 wordt of naar het
herkomstland uitgezet kan worden. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: vervoer van Frankrijk naar NL voor asielaanvraag is mensensmokkel
De rechtbank Groningen heeft eind december een vrouw veroordeeld voor mensensmokkel. Ze bracht
een psychisch depressieve man met haar auto van Duinkerken naar Nederland. Ze kreeg daar geen geld
voor. Toch werd ze veroordeeld voor 3 maanden voorwaardelijk. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Aanmelden NLse dreamers
Samen met andere organisaties willen we ongedocumenteerde jongeren die grotendeels in Nederland
opgegroeid zijn een kans geven om verder te studeren na hun 18de. Liefst door hen te helpen met een
studieverblijfsvergunning. Maar dat kan alleen voor jongeren die het aandurven een MVV in het
herkomstland aan te vragen. Voor wie dat niet durft, is het soms mogelijk om door te studeren zonder
vergunning. Als je geïnteresseerd bent: neem contact op met Stichting LOS: info@stichtinglos.nl.
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

