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TWEEDE KAMER HEEFT 25 OKTOBER GEDEBATTEERD OVER DE STRAFBAARSTELLING

Op 25 oktober om 20.00u heeft de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen behandeld, waarmee al een
groot deel van de Strafbaarstelling van Illegaal Verblijf geregeld wordt. Het ging om de
wetsvoorstellen:
- ‘Visumwet’, waarin geregeld wordt dat illegaal verblijf een reden kan zijn om een
verblijfsvergunning te weigeren; en
- ‘Implementatiewet Terugkeerrichtlijn’, waarin migranten strafbaar gesteld worden als zij na een
terugkeerbevel en een inreisverbod nog in Nederland blijven
Het echte wetsvoorstel voor de strafbaarstelling van illegaal verblijf moet nog gepubliceerd worden.
Maar dat betreft nog maar een klein aantal migranten, de meesten zullen door bovenstaande wetten
al getroffen worden.
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2. TOELATINGSBELEID
Rechtbank: bij asielverzoek moet IND ook recht op familie en privéleven beoordelen
Bij een aanvraag verblijf als partner of als ouder, is officieel een paspoort nodig. In dit geval had de
vader van drie legale kinderen geen paspoort, en werd ook aan zijn identiteit getwijfeld. De rechtbank
vond dat de IND bij zijn asielaanvraag (die werd afgewezen) toch ook zijn recht op familie- en
privéleven moest beoordelen (Rb Groningen Awb 11/27706 en Awb 11/27705, 27.9.11)
Rechtbank: voor de ‘Belgie-route’ moet de Nederlandse partner economisch actief zijn
Deze zaak gaat over een Nederlandse vrouw die zich met haar buitenlandse partner had ingeschreven
in Spanje, maar daar nooit werkte. Beide kregen ze een Spaanse EU-verblijfskaart. Maar toen ze zich
samen in Nederland wilden vestigen, vond de IND en de Rechtbank dat de Nederlandse partner geen
echte ‘gemeenschapsonderdaan’ was. Daarom kreeg de buitenlandse partner hier geen
verblijfsvergunning. (Rb 's-Gravenhage, AWB 10/3025, 9.12.10)
Associatieverdrag voor Turkse migranten
De laatste jaren wordt vaak gebruik gemaakt van het Associatieverdrag tussen de EU en Turkije.
Volgens dat verdrag uit 1980 (resp 1973) mogen aan Turkse migranten geen nieuwe beperkingen
worden opgelegd. Daarom gelden voor hen de oude (gunstige!) criteria bijvoorbeeld voor:
- visumplicht Turkse dienstverrichters voor verblijf van korter dan 3 maanden (mag niet)
- driejarenbeleid (als binnen 3 jaar geen beslissing op een aanvraag is genomen, dan volgt
verblijfsvergunning)
- beoordelen ‘wezenlijk Nederlands belang’ van bedrijf (puntensysteem geldt niet, het is voldoende
als een Turkse ondernemer in een behoefte voorziet, een positieve bijdrage aan de economie
levert en geen risico voor de sociale zekerheid vormt).
- wet inburgering in Nederland (mag niet opgelegd worden)
- verlengen verblijfsvergunning (moet niet jaarlijks maar vijfjaarlijks verlengen worden)
- bij verbreken van het huwelijk binnen 3 jaar, moet de afhankelijke partner een zoekjaar krijgen om
werk te vinden
- intrekken verblijfsvergunning met terugwerkende kracht (kon niet in 1980)
- glijdende schaal bij intrekking van een verblijfsvergunning na veroordeling (oude schaal geldt)
- criteria voor ongewenstverklaring (oude criteria gelden)
- pensioenrechten bij terugkeer naar Turkije (mogen niet ingeperkt worden)
Ook bij dubbele nationaliteit blijft het Associatieverdrag gelden.
Visum-registraties Noord-Afrika
De EU gaat in de toekomst alle visum-aanvragen centraal registreren met vingerafdrukken en foto’s. In
oktober dit jaar wordt begonnen met de visum-aanvragen uit Noord-Afrika. Daarna volgen andere
landen: het Midden-Oosten en de Golf-regio.
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rechtbank: Gezinslocatie is vrijheidsbeperkende maatregel
Deze zaak gaat over een gezin waarvoor nog een aanvraag voor een verblijfsvergunning loopt. Zij
moesten van het COA naar de GezinsLocatie. De rechtbank vindt dat de Gezinslocatie een
vrijheidsbeperkende maatregel is, en dat er goede redenen moeten zijn om iemand daarheen te
sturen. Die waren er in dit geval niet (Rb Den Haag 11/32332, 13.10.11)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Vaarwel BLinN hallo Fairwork
BLinN is zelfstandig geworden, en heeft een nieuwe naam gekregen. Fairwork houdt
zich net zoals BlinN bezig met het begeleiden van slachtoffers van mensenhandel.
Er is een nieuwe website: www.fairwork.nu en nieuwe mailadressen. Tel: 020 –
7600809; fax: 020 - 5219099. Adres: Postbus 15539; 1001 NA Amsterdam
Vrouweneetcafe 29 okt 18.00u Amsterdam
Elke laatste zaterdag van de maand vindt het vrouweneetcafe plaats. Vrouwen met en zonder
verblijfsvergunning eten samen. Inloop is vanaf 18.00u, rond 19.00 uur wordt de maaltijd geserveerd
en vanaf 20.00 uur volgt het informatieve deel. Deze keer gaan vrouwen uit Nederland veganistisch
koken. Verder kunnen degenen die het leuk vinden een lichte yoga-les volgen.
Locatie: 'de Peper', restaurant van de oude filmacademie,
Overtoom 301, A’dam.
Contact via Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning: www.svzv.nl.

Startsymposium UNHCR-project voor Staatlozen, 3 november, Tilburg
Tijdens het symposium komen verschillende initiatieven om staatloosheid in kaart te
brengen aan het licht. Hoofdspreker is Greg Constantine, prijswinnende fotograaf
bekend van zijn fotoreeksen van staatlozen onder de titel ‘Nowhere People’.
Info en opgave: Statelessness.Programme@uvt.nl / tel. +31 13 466 8386.

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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