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De IND kondigt de volgende wijzigingen aan in het gezinsbeleid:
- Gezinshereniging en -vorming is alleen mogelijk als de partners getrouwd zijn.
- Referenten (verblijfgevers) moeten ten minste 1 jaar in Nederland verblijven.
- Het verblijfsdoel ‘verruimde gezinshereniging’ komt te vervallen.
- voortgezet verblijf is pas mogelijk na 5 jaar in plaats van 3 jaar
- Na 6 maanden verblijf in het buitenland vervalt het verblijfsrecht in NL
De maatregelen zullen op 1 juli 2012 ingaan. Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2012 (ook
verzoeken advies over de afgifte van een mvv) worden getoetst aan het huidige beleid. Hierbij gelden
de nieuwe maatregelen nog niet. Op aanvragen die worden ingediend na 30 juni 2012 zijn de nieuwe
maatregelen wel van toepassing (Staatsblad 148, 11.4.12)

TOELATING ALS GEZINSLID WORDT MOEILIJKER PER 1 JULI
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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.

1. BASISRECHTEN

Burgemeester of minister verantwoordelijk bij opstraatzetting uitgeprocedeerde asielzoeker?
Volgens minister Leers is hij verantwoordelijk voor de inzet van de vreemdelingenpolitie als
uitgeprocedeerde asielzoekers uit het AsielzoekersCentrum verwijderd moeten worden. Maar als de
openbare orde in het geding is, dan is de burgemeester verantwoordelijk. De burgemeester van
Giessenlanden (in Zuid-Holland) en de LOGO-gemeenten zijn bezorgd dat opstraatzetting van
uitgeprocedeerde asielzoekers tot problemen met de openbare orde kan leiden.
Lees de notitie hier en de bijbehorende brief aan minister Leers hier.

Stages voor leerlingen zonder verblijfsvergunning
Volgens minister Kamp mag een werkgever geen stages aanbieden aan leerlingen zonder
verblijfsvergunning, en worden bedrijven die dat toch doen beboet. De onderwijswethouders van
Amsterdam, Haarlem en den Haag hebben inmiddels verklaard dat zij wel stages willen aanbieden.
Ook minstens twaalf bedrijven hebben dat verklaard. Het Stoutfonds is bereid boetes voor deze
bedrijven te betalen.
In een rechtszaak over een drieweekse stage bij de afdeling Kaakchirurgie van het ziekenhuis in
Nijmegen, besloot de Raad van State dat deze stage onder het onderwijs viel. Immers, de stagiair kreeg
niet betaald en nam geen werknemer werk uit handen (RvS 201106847/1/V6, 4.4.12).

2. TOELATINGSBELEID

Nieuw beleid Eritrese asielzoekers
Uitgeprocedeerde Eritrese asielzoekers kunnen niet gedwongen worden uitgezet, omdat zij dan risico
lopen op onmenselijke behandeling bij aankomst in Eritrea. Als ze Eritrea illegaal hebben verlaten,
krijgen ze in Nederland een asielstatus. Als ze legaal zijn uitgereisd, is de statusverlening afhankelijk
van het persoonlijke verhaal (WBV 2012/5, 26.3.12)

Slachtoffer mensenhandel wordt in Gambia goed opgevangen
De Raad van State wees een verzoek om voortgezet verblijf af van een slachtoffer mensenhandel uit
Gambia. Volgens de Raad van State biedt de Gambiaanse overheid voldoende opvang en bescherming
(RvS 201104081/1/V1  3.4.12)

Noord-Irakese overheid biedt bescherming bij eerwraak-risico
De Raad van State wees een asielverzoek van een Noord-Irakese vrouw af die stelde te vrezen voor
eerwraak. Volgens de Raad van State biedt de overheid voldoende bescherming (ABRvS,
201110164/1/V2, 28.2.12)

Opvolging taak als besnijdster in Sierra Leone is vluchtgrond
De rechtbank vindt dat een Sierra Leonese vrouw die gedwongen wordt haar moeder op te volgen in
haar functie als besnijdster, asiel moet krijgen (Rb Zwolle, 11/32520, 10.4.12)
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HIV-medicijn Atripla in Ghana is niet normaal beschikbaar
HIV-patienten die Atripla nodig hebben, kunnen volgens de rechtbank niet naar Ghana teruggestuurd
worden, omdat de levering per post plaatsvindt en dus niet gegarandeerd is (AWB 11/19008, 16.2.12)

Toelating Turks kind kan tot 21 jaar
Vanwege het associatieverdrag tussen de EU en Turkije mogen voor immigranten uit  Turkije geen
nieuwe regels meer gemaakt worden. Daarom blijft de leeftijdsgrens voor toelating van Turkse
kinderen op 21 jaar (11/34246, 2.3.12)

Tijdelijk recht op opvang bij procedure om aangifte mensenhandelslachtoffer te mogen doen
Deze zaak betreft de aangifte als slachtoffer van mensenhandel. De politie weigerde de aanvraag in
behandeling te nemen, en daarom was er ook geen recht op opvang. De Voorlopige Voorzienings-
rechtbank gaf de vrouw gelijk vanwege het belang van opvang en het koude weer (11/38267, 10.2.12)

Voor wedertoelating wordt een mvv verplicht
Kinderen die tijdens hun minderjarigheid in NL woonden, hebben onder voorwaarden recht om terug
te komen (wedertoelatingsbeleid). Daarvoor wordt nu een mvv verplicht (Staatsblad 147, 11.4.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Inreisverbod standaard 2 jaar, straf bij overtreding 2 maanden
Inmiddels doen rechtbanken uitspraken over het inreisverbod. Inreisverboden worden afgegeven aan
migranten die niet zijn teruggekeerd na een terugkeerbevel. Een inreisverbod kan altijd afgegeven
worden als de betrokkene met de overheid in aanraking komt, bijvoorbeeld bij een nieuwe aanvraag.
De termijn is in principe 2 jaar, maar kan in een individueel geval aangepast worden.
Straf bij overtreding van het inreisverbod is standaard 2 maanden, maar dit kan in individuele gevallen
anders zijn.
Zolang het inreisverbod duurt is geen legaal verblijf mogelijk, behalve uitstel van vertrek en asiel.

Europese Sanctierichtlijn ingevoerd in NL
NL heeft de Europese Sanctierichtlijn in Nederlandse wetgeving omgezet. Eén gevolg is dat
buitenlandse werknemers door de werkgever gemeld moeten worden. Een ander gevolg is dat illegale
werknemers die worden aangetroffen recht hebben op 6 maanden loon, tenzij de werkgever kan
aantonen dat de werknemer minder lang heeft gewerkt (Staatsblad 143, 5.4.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Themamiddag Terugkeer 22 april, 14.00-16.30 uur, A’dam
Hoe gaat (gedwongen) terugkeer in zijn werk? Wat kunnen de gevolgen zijn? En wat als een
vluchteling wil terugkeren, maar dit niet mogelijk is? Met DT&V, MbT, en ervaringsdeskundigen
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102. Opgave:geeske.hovingh@gmail.com
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