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De laatste weken was er veel in het nieuws over de hongerstakers in detentiecentrum Rotterdam.
Volgens informatie van de Staatssecretaris waren er op 15 mei nog 3 personen in hongerstaking en 2
personen in honger- en dorststaking. Deze laatste twee waren opgenomen in het ziekenhuis. Eén van
hen is inmiddels vrijgelaten vanwege procedurele redenen. Lees de informatie hier.

Volgens informatie van de Werkgroep Deportatieverzet heeft het Interne Bijstandsteam (een soort
Mobiele Eenheid voor ín het detentiecentrum) afgelopen weekend geweld gebruikt in het
detentiecentrum Rotterdam. Het is nog onduidelijk wat er hier precies is gebeurd.

SITUATIE HONGERSTAKERS DETENTIECENTRUM ROTTERDAM
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1. BASISRECHTEN

Europese Commissie: aanbeveling om de ILO-conventie Domestic Work te ratificeren
The European Commission issued a proposal on 21 March 2013 authorising all EU member states to
ratify, in the interests of the European Union, the ILO Convention on decent work for domestic
workers. The Convention on decent work for domestic workers was adopted by the General
Conference of the International Labour Organisation in 2011 and lays down global minimum labour
protections for domestic workers. The European Commission considers that it is a crucial legal
instrument which contributes to tackling trafficking in human beings in a more effective, coordinated
and coherent manner, and for this reason it urges member states to ratify the Convention as soon as
possible. The proposal is available here.

Rb: Talaaq-huwelijk Nederlander niet rechtsgeldig, kind uit dit huwelijk geen NLse nationaliteit
De Rechtbank besluit dat het Nederlandse recht geldt voor een Nederlander die in Groot Brittanie een
islamitisch huwelijk sloot. Omdat NL dergelijke huwelijken niet erkend, wordt ook het vaderschap over
het kind wat uit dit huwelijk is geboren, niet erkend (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9565).

2. TOELATINGSBELEID

Rb: Belgische ambassade mag visumaanvraag voor NL behandelen, bezwaar volgens Belgisch recht
Waar Nederland geen ambassade heeft, wordt de afhandeling van visumaanvragen overgelaten aan
ambassades van buurlanden. Zij gebruiken hun eigen rechtssysteem. De NLse IND is niet ontvankelijk
voor een bezwaar tegen een afwijzing van zo’n visum (www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9579).

RvS: bij afwijzing vergunning bij partner, moet deze partner gehoord worden
De IND wees de aanvraag verblijf bij partner af, op grond van informatie die bij het asielverzoek van de
partner was verkregen. In dergelijke gevallen moet de partner de kans krijgen om zijn reactie te geven
op de voorgenomen afwijzing. De Raad van State besluit dat de IND de partner alsnog moet horen
(www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9717).

Rb: ook ongehuwde partner EU-burger heeft na 3 jaar duurzaam verblijfsrecht
Na een uitspraak van de RvS in 2012, heeft de IND eindelijk erkend dat een ongehuwde partner van
een EU-burger na 3 jaar verblijf bij deze EU-partner recht heeft op duurzaam verblijf. Voor gehuwde
partners staat dit in de EU-richtlijn. Omdat NL gehuwde en ongehuwde partners gelijk behandelt, moet
ditzelfde ook gelden voor ongehuwde partners. Zie http://www.everaert.nl/nl/nieuws/16-
particulieren/194-verblijf-ongehuwde-partners-eu-onderdanen-na-verbreking-relatie, 7.5.13

SvV&J: verplichte aanmelding EU-burgers bij IND wordt geschrapt
Vanwege uitspraken van het Europese Hof besluit de staatssecretaris om van EU-burgers niet meer te
verlangen dat zij zich bij de IND aanmelden. Melden bij de gemeente is voldoende. In de praktijk
werden overigens geen sancties opgelegd als EU-burgers zich niet bij de IND meldden. Partners van
EU-burgers die verblijf bij hun EU-partner willen, moeten zich nog wel bij de IND melden voor het
verkrijgen van hun verblijfsdocument. (kamerstuk 33286 nr. 5, 13.5.13)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER

GL-kamerlid Voortman doet voorstel voor wijziging wetsvoorstel strafbaarstelling
De ledenraad van de PvdA discussieerde op 12 mei over het wetsvoorstel Strafbaarstelling illegaal
verblijf. Zij nam een motie aan waarin eisen voor een humaner vreemdelingenbeleid werden
vastgelegd. Lees de tekst van de motie hier.
Eén van de belangrijke voorwaarden hierin is dat niemand alléén voor illegaal verblijf in hechtenis mag
komen, en dat hulpverlening niet strafbaar is. GL-kamerlid Voortman deed daarop een voorstel voor
wetswijziging, waarmee aan deze eisen tegemoet gekomen wordt (kamerstuk 33512: 9, 13.5.13).
Andere eisen in de PvdA motie gaan over het buitenschuld beleid (status voor vreemdelingen die
buiten hun schuld niet naar hun herkomstland terug kunnen) en over vreemdelingendetentie.

SvV&J: korten ontwikkelingsgeld Ghana leidt niet tot meer terugkeer
Vorig jaar besloot de Staatssecretaris Ghana minder ontwikelingsgeld te geven, omdat de Ghanese
ambassade niet meewerkte met het terugnemen van ongedocumenteerde Ghanezen. Nu moet de
staatssecretaris toegeven dat deze sanctie tot nu toe geen effect heeft op de terugname-bereidheid
van de Ghanese ambassade (kamerstuk 19 637, nr. 1656, 6.5.13 (debat 13.3.13))

Guinee: schimmige delegatie kreeg veel geld voor inreisdocumenten
Het TV-programma Nieuwsuur kreeg documenten in handen waaruit blijkt dat NL veel geld gaf aan een
Guineese delegatie die documenten verstrekte voor de terugkeer naar Guinee. Eén van de
terugkeerders, een moeder met twee kinderen die hier waren geboren, werd niet toegelaten tot het
land. Dergelijke praktijken zijn ook van andere landen bekend. Zie info Nieuwsuur

4. WAT IS ER TE DOEN?

Symposium Vreemdelingendetentie anno 2013, 17 juni 10-17u Amsterdam
Tijdens presentaties en een tweetal plenaire debatten komen vragen aan de orde als: welke lichtere
middelen van toezicht en alternatieven voor detentie kunnen worden benut en hoe effectief zijn die?
Hoe luiden de plannen van Teeven en wat zijn de voors en tegens? Hoe verhoudt het detentieregime
voor vreemdelingen in Nederland zich tot dat in andere Europese landen? En heeft
vreemdelingendetentie een positieve of negatieve invloed op het terugkeerbeleid?
Locatie: Amnesty International, Keizersgracht 177, Amsterdam
Aanmelden voor het symposium via http://www.amnesty.nl/symposium-vreemdelingendetentie
Eventuele vragen kunt u stellen via vreemdelingendetentie@amnesty.nl of tel 020 626 44 36

Teken de petitie van Amnesty International over vreemdelingendetentie
Amnesty International vraagt de staatssecretaris het recht op vrijheid als uitgangspunt van beleid te
maken. Vreemdelingendetentie mag alleen toegepast worden als het niet anders kan en alle minder
ingrijpende mogelijkheden zijn uitgeput. Lees en teken de petitie via: http://www.ikschaammediep.nl/
Lees de brief aan Teeven via: https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/brief_teeven_-
_toekomst_vreemdelingendetentie.pdf

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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