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Per 7 juli 2012 zal eerder illegaal verblijf een reden zijn om een aanvraag voor een verblijfsvergunning
te weigeren. De weigeringsgrond blijft 2 jaar geldig.
Er zijn wel uitzonderingen op deze wet, bijvoorbeeld voor kinderen, zieke mensen en mensen die
onder de Europese gezinsherenigingsrichtlijn of het Associatieverdrag vallen.
Verder gelden als uitzonderingsgroep:

a. achtergelaten gezinsleden
b. slachtoffers huiselijk geweld
c. slachtoffers eergerelateerd geweld
d. mensen die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren
e. als de minister zijn discretionaire bevoegdheid toepast

(staatsblad 308, 6.7.12)
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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

Minister: geen boetes stages leerlingen zonder verblijfsvergunning
Minister Kamp heeft besloten geen boetes te geven aan leerlingen die stage lopen terwijl ze geen
verblijfsvergunning hebben. Hij gaat wel in Hoger Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank die
oordeelde dat stages onder ‘onderwijs’ vallen.

Div rechtbanken over kinderbijslag
Vorig jaar besloot de Centrale Raad van Beroep dat de SVB kinderbijslag moest geven aan een ouder
zonder verblijfsvergunnning die langdurig in NL woonde waarvan een groot deel rechtmatig. Na deze
uitspraak moeten meer rechtbanken oordelen over het recht op kinderbijslag. Veel aanvragen worden
afgewezen omdat de band met NL niet vaststaat. De P-G van de Hoge Raad heeft de Centrale Raad van
Beroep gevraagd om toelichting op de criteria voor het toekennen van kinderbijslag (P-G Hoge Raad
11/03891, 16.5.12)

RvS: pardonvergunninghouder mag trouwen zonder bewijs van ongehuwdzijn
De Raad van State heeft geoordeeld dat het inmiddels standaard-praktijk is dat
pardonvergunninghouders geen ongehuwdverklaring hoeven te overleggen als zij willen trouwen (RvS
201110227/1/V1 21.6.12).

2. TOELATINGSBELEID

Rb: leges verblijf bij NLs kind worden 40,-
De Utrechtse rechtbank heeft besloten dat een verblijfsvergunning voor verblijf bij NLs kind geldt als
aanvraag voor EU-toelating, en dat de legeskosten dus 40,- euro zijn. (Rechtbank Utrecht, AWB
11/33403  21.6.12)

Europees Hof stelt vragen aan NL over risico besnijdenis bij terugsturen Guineese vrouw
Het Europees Hof heeft NL gevraagd welk risico op besnijdenis een Guinese moeder met dochter loopt
als zij teruggestuurd worden. NL mag de vrouw niet terugsturen totdat de vragen zijn beantwoord
(EHRM, 404/11, 14.6.12)

Rb: asielverzoek Nigeriaanse christen uit Jos moet beoordeeld worden
De Rechtbank oordeelt dat een Nigeriaanse christen uit Jos mogelijk risico’s loopt bij terugkeer. Zijn
tweede asielverzoek moet daarom zorgvuldig onderzocht worden (Rb Amsterdam, 12/14627,
12/14626, 1.6.12)

Minister: nieuw au pair beleid
De regeling voor au pairs is herschreven. Hierin staat nu duidelijker welke werkzaamheden toegestaan
zijn, hoeveel uren een au pair mag werken en dat een au pair maximaal 340,- per maand kan
ontvangen van het gastgezin. De inschrijfkosten bij het au pair bureau mogen maximaal 10% van dat
bedrag zijn, dus 34,- (staatscourant Nr. 13325, 29.6.12)
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Minister: voorwaarden vestiging Antillianen
De minister wil voorwaarden stellen aan de vestiging van Nederlanders uit Aruba, Curacao en St
Maarten in Nederland. Als ze langer dan 6 maanden willen blijven, moeten zij zich in de gemeente
inschrijven. Daarvoor gelden als voorwaarden: Nederlands spreken, een startkwalificatie en inkomen
hebben, niet in aanraking zijn geweest met Justitie en geen gevaar voor de openbare orde zijn.
Bovendien moeten zij een bewijs hebben van uitschrijving uit hun herkomstgemeente. (Kamerstuk
33325 nr. 3, 3.7.12)

RvS: voor toelating als ongehuwde partner van een EU-burger is 6mnd samenwoning vereist
In diverse uitspraken heeft de Raad van State besloten dat een ongehuwde partner van een EU-burger
alleen toegelaten mag worden als er sprake is van een duurzame relatie. Deze wordt bewezen door 6
maanden samenwoning (oa RvS 201105665/1/V4 10.5.12)

Minister: Pilot kansloze aangiften mensenhandel start in september
Tijdens het kamerdebat over mensenhandelslachtoffers zei minister Leers dat de pilot voor kansloze
aangiften start per 1 september 2012 en het hele jaar doorloopt (debat 12.6.12).

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Ombudsman: advocaat moet op tijd geinformeerd worden bij uitzettingsgevaar
De Nationale Ombudsman vindt het niet behoorlijk als de DT&V de advocaat te laat informeert over
een uitzetdatum. De advocaat moet namelijk de kans krijgen om nog te procederen over de dreigende
uitzetting. De DT&V heeft toegezegd in de toekomst wél op tijd te informeren (NO 2012/81, 14.5.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Foto’s uit het tentenkamp Ter Apel
In het café Kaffa en op de website wijzijnhier.org zijn foto’s van bewoners van het tentenkamp Ter
Apel te zien. De foto’s zijn deels zelf gemaakt door de bewoners, en deels door professionele
fotografen zoals Harry Cock, Rob Huibers, Kees van de Veen, Ingrid de Groot, Karel Zwaneveld en
Karoly Effenberger. Te zien in Kaffa, Czaar Peterstraat 130 Amsterdam
web: http://m2m.streamtime.org; http://wijzijnhier.org

Seguro, nieuwe opvang-organisatie in Utrecht
In Utrecht is Seguro opgericht, opvang voor Utrechtse migranten zonder verblijfsvergunning. Seguro is
speciaal bedoeld voor de opvang van migranten die eerder in de Utrechtse daklozenopvang verbleven,
maar vanwege het nieuwe daklozenbeleid hier geweigerd gaan worden. Het opvanghuis Fanga
Musow, voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning gaat onder deze nieuwe stichting vallen.
Seguro is voorlopig alleen bereikbaar via info@seguro-opvang.nl.
Bij Seguro is een vacature van 8u pw voor een sociaal-juridisch medewerker die de legaliseringskansen
van de opgevangen migranten bekijkt. Sollicitaties vóór 15 juli. Mail Seguro voor meer informatie.
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