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Slachtoffers mensenhandel moeten vaak lang wachten op een opvangplek.
Tijdens een kamerdebat in juni beloofde minister Opstelten om de opvang van slachtoffers van
mensenhandel te verbeteren.
Per 1 juli is daarom het aantal opvangplaatsen verhoogd van 50 naar 70 plaatsen. Bovendien kunnen
slachtoffers mensenhandel met een B9-status sneller een huis krijgen, op dezelfde manier als erkende
vluchtelingen. Toch blijkt nog steeds dat er te weinig opvangplaatsen zijn. De minister heeft beloofd
aan een oplossing te werken, samen met de gemeenten.

MEER OPVANG SLACHTOFFERS MENSENHANDEL
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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

Rechtbank wijst aanvragen kinderbijslag / kindgebonden budget voor illegale moeders af
De rechtbank Amsterdam heeft aanvragen kinderbijslag en kindgebonden budget afgewezen. Eerder
had de Centrale Raad van Beroep positief besloten in het geval van een moeder die lang in NL verbleef,
waarvan deels legaal en deels rechtmatig. Volgens de rechtbanken lijken de afgewezen aanvragen niet
op de toegewezen aanvraag: te kort in Nederland, te weinig legaal verblijf. De Advocaat –Generaal had
eerder al gevraagd om concretere criteria. (Rb Amsterdam, 11/158 AKW, 1.6.12; Rb Amsterdam,
11/2814 AKW, 1.6.12; Rb Amsterdam, 11/3428 AKW, 1.6.12)

Wijziging persoonsgegevens wordt vaak niet geaccepteerd
Als iemand zich met bepaalde persoonsgegevens in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) heeft
ingeschreven, wordt het erg moeilijk om de gegevens te wijzigen. Er zijn harde bewijzen nodig dat het
om dezelfde persoon gaat en dat de oude gegevens vals waren. Dit is bijna niet te bewijzen. (RvS
201106580/1/V2, 3.7.12: Burundees vals paspoort; ABRvS, 201106915/1/A3 20.6.12: wijziging
nationaliteit)

2. TOELATINGSBELEID

Voorgenomen nieuw beleid: bewaren vingerafdrukken vreemdelingen
Vingerafdrukken die afgenomen worden in vreemdelingenzaken worden 10 jaar bewaard. Kinderen
vanaf 6 jaar moeten ook vingerafdrukken afgeven, deze worden vernieuwd met 12 en 18 jaar. De
vingerafdrukken mogen, behalve in het vreemdelingenbeleid, ook gebruikt worden voor afgifte van
een Laissez-Passer (terugkeervisum), bij opsporen van strafbare feiten en om verdachte
vreemdelingen op te sporen (kamerbrief 11.7.12)

iMMO helpt bij medisch bewijs in asielprocedures
iMMO is een nieuwe stichting voor medische aspecten in vreemdelingenzaken. iMMO maakt
bijvoorbeeld rapporten die een rol kunnen spelen bij toelatingsprocedures zoals bewijzen van
marteling. De eerste resultaten van iMMO zijn positief: rechters houden zaken aan, of beslissen
positief. Rapporten hebben al tot statusverlening geleid. (www.stichtingimmo.nl)

Beleid bijzondere groepen: christenen in Egypte, homo’s in Irak, Ahmadi en Christenen in Pakistan
De minister heeft afgelopen weken brieven geschreven waarin hij het beleid voor bepaalde groepen
heeft toegelicht:
- Christenen in Egypte lopen volgens de minister geen bijzonder risico (kamerstuk 19637: 1564,

11.7.12)
- Homo’s in Irak lopen veel gevaar en krijgen in principe een status (kamerstuk 19637: 1563,

11.7.12)
- Ahmadi en Christenen in Pakistan lopen wel extra risico, de minister heeft gevraagd om een

speciaal ambtsbericht voor deze groep (kamerstuk 19637: 1565, 13.7.12)

www.stichtingimmo.nl
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Raad van State: Bescherming tegen eerwraak is mogelijk door elders in Afghanistan te wonen
Deze zaak betreft Afghaanse asielzoekers die te vrezen hebben voor eerwraak. De Raad van State
beslist dat de asielzoekers ergens anders in Afghanistan kunnen gaan wonen. Ze zullen volgens de
Raad van State daar niet herkend worden en lopen dus geen gevaar. (RvS 201200260/1/V4, 10.7.12)

EU-route (‘Belgie-route’): wel echt vertrek naar het andere EU-land nodig
De Raad van State wees een aanvraag voor een verblijfsvergunning af van een vrouw die 5 maanden in
Duitsland had verbleven als EU-burger. Volgens de Raad was haar vertrek niet echt, ze bleef in NL
ingeschreven, haar kind ging in NL naar school en zij bleef in NL werken. (Rechtbank 's-Hertogenbosch
AWB 11/31165, 9.7.12)

Raad van State besluit dat Nigeriaans mensenhandelslachtoffer terug kan.
Deze zaak betreft een mannelijk slachtoffer van mensenhandel. Volgens de Nederlandse overheid kan
hij wel veiligheid en behandeling voor zijn trauma’s in Nigeria (RvS 201104285/1/V4, 28.6.12)

Raad van State vindt mvv nodig bij aanvraag verblijf bij partner
In twee zaken besloot de Raad van State dat een illegale moeder met haar kinderen terug moet naar
het herkomstland om een mvv op te halen voor de verblijfsvergunning. In de ene zaak vond de moeder
dat terugkeer slecht waas voor het kind, in de andere zaak vonden ook artsen dat en was er een
orthopedagogisch rapport opgemaakt. Dat hielp allemaal niet. (RvS, 201102213/1/V1 29.6.12; RvS
201109229/1/V4, 21.6.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Nederland wil EU-inzet bij terugkeer naar Irak India en Egypte.
In antwoord op een enquete van de EU heeft Nederland verteld dat ze gaag hulp van de EU heeft bij
terugkeer naar Irak, India en Egypte. Andere EU-landen wilden vooral hulp bij terugkeer naar
Afghanistan. http://www.statewatch.org/news/2012/jun/eu-council-migratory-pressure-ms-replies-
11317-12.pdf

Raad van State besluit dat terugkeer naar Somalie niet mogelijk is.
Afgelopen week besloot de Raad van State dat zowel Zui- en Centraal-Somaliers als Noord-Somaliers
niet teruggestuurd kunnen worden naar Irak. Dat is omdat zij moeten reizen via Mogadishu, en dat is
te gevaarlijk (RvS 201202473/1/V3 17.7.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Debatten over Vreemdelingenbeleid in de verkiezingstijd
Op 30 augustus organiseert de Pauluskerk in Rotterdam een debat met politici over het
vreemdelingenbeleid. Meer info zie op www.pauluskerkrotterdam.nl
Op 7 september organiseren de gezamenlijke Wageningse organisaties een debat over het
vreemdelingenbeleid, in het kader van ‘5 jaar na het Pardon’.
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