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Staatssecretaris Teeven moet bezuinigen. Dat doet hij door gevangenissen te sluiten. Ook de aantallen
plaatsen in vreemdelingendetentie worden verminderd: van 2081 nu naar 983 plaatsen in 2015.
Daarmee bespaart hij 60 miljoen.
Wel zal meer geld besteed worden aan ‘Alternatieven voor detentie’: meldplicht, borg of betrouwbare
opvang. Daarvoor is vanaf 2016 10mln beschikbaar.
Ook zal meer geld besteed worden aan toezicht op straat.

STAATSSECRETARIS: MINDER VREEMDELINGENCELLEN
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1. BASISRECHTEN

Centrale Raad van Beroep: EU-burgers hebben recht op bijstand zolang ze legaal verblijven
De hoogste rechter voor Sociale Zekerheid maakt in deze uitspraak duidelijk dat EU-burgers recht
hebben op bijstand, totdat hun verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Wel kan het vragen van
bijstand reden zijn om de vergunning in te trekken (CRvB 12/165 WWB-T + 12/166 WWB-T, 19.3.13)

2. TOELATINGSBELEID

RvS: Vragen aan EU-Hof over hoe homosexualiteit bepaald wordt
De Raad van State, de hoogste rechter in vreemdelingenzaken vraagt het Hof van Justitie van de EU
hoe vastgesteld moet worden dat iemand homosexueel is. Tot het antwoord van het Hof zullen geen
besluiten genomen worden over homosexuelen waarbij getwijfeld wordt over hun achtergrond (Raad
van State 201209605/1/V2, 20.3.13)

RvS: aanvraag ‘schrijnend’ voor moeder met dochter met besnijdenis-risico mag vanuit NL
De aanvraag gaat over een Ethiopische moeder die zegt dat ze niet naar Ethiopie kan om haar
aanvraag voor een verblijfsvergunning niet in te dienen omdat haar dochter dan mogelijk besneden
moet worden. De Raad van State besluit dat dit argument belangrijk is, hoewel het eigenlijk een asiel-
argument is (ABRvS, 201111613/1/V3, 7.3.13)

RvS: vragen over afwijzing Sierra Leonees met partner en kinderen met sikkelcelannemie
De aanvraag gaat over een Sierra Leonees gezin met kinderen, waarvan de legale ouder en de kinderen
sikkelcel-annemie hebben. Deze ziekte kan in Sierra Leone niet behandeld worden. De ouders hadden
allebei een tijdelijke asielvergunning, die voor één van hen niet is verlengd. De Raad van State vraagt
zich af waarom de andere partner niet ook een vergunning kan krijgen (Raad van State
201200637/1/V4, 20.3.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Raad van State: meer aandacht voor slachtoffers mensenhandel in vreemdelingenbewaring
Deze zaak gaat over een vrouw die in vreemdelingendetentie zat en waarvan al sinds oktober bekend
was dat ze mogelijk slachtoffer van mensenhandel was. Toch werd ze pas in december de kans
gegeven om hierover te praten. De Raad van State vindt dat vreemdelingendetentie in zo’n geval
onrechtmatig is (Raad van State 201212000/1/V3, 5.3.13)

SvV&J: sorry voor vreemdelingendetentie zwakbegaafde Surinaamse jongen
De verstandelijk beperkte Ciazio (18) had volgens staatssecretaris van Justitie Teeven niet mogen
worden vastgezet in vreemdelingendetentie. Ciazio, die een sociale en emotionele leeftijd van acht
jaar heeft, woonde al acht jaar zonder verblijfsvergunning bij zijn moeder in Zuidoost. Onderweg naar
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huis werd Ciazio opgepakt en vastgezet zonder enig contact met zijn moeder of een advocaat te
hebben gehad. De jongen en zijn ouders hebben inmiddels een schadevergoeding gekregen.

SvV&J: terugkeer naar Irak kan nog steeds niet omdat Irak niet meewerkt
Al sinds 2011 kunnen Irakezen alleen vrijwillig terugkeren naar Irak . De staatssecretaris onderhandelt
over een financiele ondersteuning, maar tot nu toe heeft dat de Irakese overheid niet kunnen
overtuigen om hun staatsburgers terug te nemen (antw kamervraag 1698, 20.3.13)

SvV&J: terugkeer naar Somalie kan wel
De Staatssecretaris heeft van de Somalische autoriteiten wel bevestiging gekregen dat zij hun
staatsburgers terugnemen. Technisch gesproken is terugkeer dus mogelijk. Tot nu toe heeft de rechter
de uitzetting nog steeds tegengehouden (kamerstuk 29344: 117, 11.3.13)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Atria: factsheet Migratie- en Etniciteitscijfers
Atria wil met deze factsheet de huidige kerncijfers over migratie, gender en etniciteit op een rij zetten.
Door betere informatie wil zij een bijdrage leveren aan het debat over migratiebeleid.
http://www.e-quality.nl/assets/e-
qualitynew/Publicaties/Publicaties%202013/Factsheets%202013/Factsheet%20Migratie-
%20en%20etniciteitscijfers.pdf

DCI: rapport over bescherming vluchtelingenkinderen tegen kinderhandel
Defence for Children heeft onderzoek gedaan naar de risico's waar alleenstaande minderjarige
vreemdelingen aan worden blootgesteld in Nederland. Een groot risico zijn grootschalige
opvanglocaties, waar te weinig individuele begeleiding is. Kinderen die aangifte willen doen, krijgen
bovendien te weinig steun. Voogden zouden een grotere rol moeten krijgen.
Het rapport is in het Nederlands en Engels te downloaden.

IND: filmpje over kinderpardon
http://www.ind.nl/organisatie/Informatie_voor_jongeren/allesoverhetkinderpardon.aspx

NCRV: film EXIT, over gewelddadige uitzetting Guineese asielzoekers in 2008
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1332977

Platform Eer en Vrijheid, 11 april Amsterdam
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 11 april 2013 het Platform Eer en
Vrijheid in het Cultureel Educatief Centrum, Amsterdam Zuidoost. Op deze dag en in de toekomst wil
zij mensen en organisaties bij elkaar brengen die met de onderwerpen te maken hebben, zodat zij
elkaar regelmatig kunnen ontmoeten, ideeën uit kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren.
Het platform is bedoeld voor professionals, vrijwilligers, belangenorganisaties, beleidsmedewerkers,
hulpverleners en politie.
www.vluchtelingenorganisaties.nl/attachment/4455

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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