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Op zaterdag 12 januari werd een kerk in Den Haag gekraakt om de bewoners van het ontruimde
tentenkamp op de Koekamp onderdak te bieden. De kerk stond al 4 jaar leeg. De parochie en de buurt
waren het oneens over de toekomstige bestemming van het terrein.
De parochie en het bisdom zijn nog in gesprek met de nieuwe bewoners over de voorwaarden van hun
verblijf.

VLUCHTKERK DEN HAAG GESTART
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2. TOELATINGSBELEID

Staatssecretaris: advocaten krijgen minder vergoeding bij verloren zaken
In de toekomst zullen advocaten bij herhaalde asielverzoeken minder geld krijgen als ze de zaak
verliezen. Het wijzigingsvoorstel is onderdeel van het wetsvoorstel Stroomlijning
Toelatingsprocedures, waarbij alle asielredenen tegelijk met veel humanitaire verblijfsredenen
getoetst worden. Doel is om het ‘stapelen van procedures’ tegen te gaan.
Het voorstel moet nog in de Tweede Kamer behandeld worden (kst 31753 nr. 55, 21.12.12)

Oordelen over geloofwaardigheid bekeringen
Het afgelopen jaar hebben veel vluchtelingen asiel gevraagd vanwege hun bekering tot het
christendom. Een aantal asielverzoeken zijn afgewezen omdat de bekering door de IND niet geloofd
werd. De IND gebruikt als criterium dat de bekering moet zijn ingegeven door een diepgewortelde
innerlijke geloofsovertuiging, dan wel dat sprake is van een weloverwogen, bewuste keuze tot
bekering tot het christendom.

RvS: risico’s Tibetanen en Oeigoeren bij terugkeer naar China
De Raad van State vindt dat de situatie van Tibetanen bij terugkeer naar China te onzeker is, en besluit
daarom dat terugkeer niet verantwoord is (RvS 201109034/1/V2 9.1.13)
De Raad van State heeft de IND om informatie gevraagd over het jaarverslag van de AIVD waarin staat
dat de Chinese autoriteiten Oeigoeren bespioneren. De IND heeft uitstel gevraagd voor overleg met de
AIVD. Voorlopig kunnen Oeigoeren dus ook niet uitgezet worden (RvS, 201206619/1, 10.1.13)

Rb: geen asiel voor Nicaraguaans slachtoffer van huiselijk geweld
De asielzoekster vertelt dat ze te maken had met geweld door haar echtgenoot en dat de politie haar
niet wilde helpen. De rechtbank besluit dat er vrouwenopvang bestaat in Nicaragua en dat er dus geen
reden voor asiel is (Rb Amsterdam AWB 12/11653, 14.12.12)

RvS: Tamils uit Sri Lanka kunnen wel teruggestuurd worden
De Raad van State vindt dat er geen algemeen risico is voor terugkeer van Tamils. De informatie over
mishandeling van teruggestuurde Tamils, met name uit Groot Brittannie, wordt niet als zwaarwegend
genoeg beschouwd (RvS 201113061/1/V4 28.12.12)

Beleid toelating gezinsleven
De regering zal het beleid voor toelating van ongehuwde partners weer aanpassen. Voor het recht op
gezinsleven worden ook ongehuwde partners toegelaten. Andere wijzigingen die op 1 oktober 2012
ingevoerd zijn, met name de afschaffing van de verruimde gezinshereniging en het ouderenbeleid,
blijven wel in stand.
De staatssecretaris zal aanvragen voor verblijf bij ongehuwde partner die sinds 1 oktober 2012 zijn
ingediend alvast beoordelen op basis van het nieuwe beleid (kst 32175 nr. 47, 21.12.12)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER

Frankrijk stopt met strafbaarstelling hulp aan illegaal verblijf
On 19 December, the French Parliament abolished a legal provision that sanctions people who provide
support to irregular migrants, through the adoption of a proposal on "holding migrants for the
verification of the regularity of stay, and amending the offence for support to irregular stay by
excluding humanitarian and non-profit based acts".

4. WAT IS ER TE DOEN?

Vrouweneetcafe 26 jan 18.00u Amsterdam
Het vrouweneetcafé biedt de kans voor ontmoeting van vrouwen met en zonder verblijfsvergunning.
Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. Rond 19.00 uur is er (vegetarisch) eten (gratis voor
ongedocumenteerden, anderen betalen 5,-) en vanaf 20.00 uur volgt het informatieve deel van de
avond met een gastspreekster, film of discussie - afhankelijk van de wensen en behoeftes van de
vrouwen die komen.
Adres: 'de Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1, halte J. P. Heijestraat).

Conference Illegality Regimes: Mapping the Law of Illegality 30mei-1juli VU Amsterdam
Recent years have seen the development of increasingly sophisticated legal and policy approaches to
address the phenomenon of irregular immigration. Many states have moved beyond traditional means
of law enforcement, such as criminalization, without necessarily abandoning them. In addition, they
have begun to employ other areas of law (such as administrative law and labor law) in pursuit of
controlling irregular immigration.
Among economic scholars, a debate about the (lack of) effectiveness of these policies has been
growing the last couple of years. What is still absent, however, is a more rigorous analysis by legal and
other social science scholars. This conference aims to explore the more systemic dimensions of these
responses to irregular migration.
Info: www.illegality.org

Internationale lijst van organisaties die hulp geven aan vluchtelingen
The list consists of non-government organisations (NGOs) or not-for-profit organisations (and, in rare
cases, individual lawyers) who offer pro bono legal aid and/or other services related to the needs of
refugees. Some countries have no legal aid for refugees but do have NGOs that provide other services
that can be valuable for refugees and might lead to legal aid.
http://www.refugeelegalaidinformation.org/content/pro-bono-legal-aid-other-refugee-services

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.

www.illegality.org
http://www.refugeelegalaidinformation.org/content/pro-bono-legal-aid-other-refugee-services

