
1 
 

 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF, JAARGANG 4 NR. 21 
13 oktober 2014 
 
 
 

 
Inhoud  ........................................................................................................... pagina 
1. BASISRECHTEN ........................................................................................................................................... 2 
2. TOELATINGSBELEID ................................................................................................................................... 2 
3. CONTROLE EN TERUGKEER ........................................................................................................................ 3 
4. WAT IS ER TE DOEN? ................................................................................................................................. 3 

 
 
 

 
  

 
 
 

Deze zaak gaat over een Surinaamse vrouw die getrouwd is met een Nederlander en 3 kinderen heeft. 
Ze woont al 16 jaar in Nederland, maar kreeg nooit een vergunning omdat ze die niet vanuit Suriname 
aanvroeg met een mvv (inreisvisum). Het gezin voldoet verder wel aan alle vereisten, zoals de 
inkomenseis. 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten dat het niet nodig is dat zij het 
inreisvisum in Suriname moet ophalen. Het zou voor de kinderen een onredelijke belasting zijn. De 
vergunning moet dus afgegeven worden zonder mvv. Lees de uitspraak hier  

JEUNESSE: SURINAAMSE VROUW MET 3 KINDEREN HOEFT NIET TERUG 
OM MVV OP TE HALEN 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115732
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: NLse kinderen krijgen schadevergoeding vanwege verblijf in Gezinslocatie 
De Nederlandse Staat moet een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan twee Nederlandse 
kinderen die samen met hun moeder ruim twintig maanden in een Gezins Opvang Locatie verbleven. 
In zo'n locatie wonen gezinnen die terug moeten keren naar hun land van herkomst. Hun vrijheid 
wordt er beperkt. Het verblijf op de gezinslocatie is daarnaast schadelijk voor de ontwikkeling van 
kinderen, zo bepaalde de rechtbank Den Haag. Lees hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: intrekken vergunning vanwege strafblad mag, ondanks verblijf van 24jr in NL 
De rechtbank besluit dat de verblijfsvergunning deze Marokkaanse man, die vanaf zijn jeugd al 24 jaar 
in NL woont, ingetrokken mag worden. Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar voor 
doodslag, maar dit was al tien jaar geleden. Oude straffen mogen eigenlijk niet leiden tot intrekking 
van de vergunning, maar dit omdat hij nu een nieuw misdrijf beging, telt het nieuwe beleid. Lees hier 
 
Rb: onvoldoende risico op Ebola bij terugkeer naar Guinee 
De rechtbank gaat ervan uit dat Ebola in Guinee tot op 6 augustus 2014 tot 495 gevallen van 
besmetting en tot 367 doden heeft geleid. Ebola is dus geen groot risico, Guineese uitgeprocedeerde 
asielzoekers mogen wel teruggestuurd worden (Rb Haarlem, 14/18888 en 14/8886, 16.9.14) 
 
SvV&J: besluitmoratorium zeven Irakese provincies, waaronder Bagdad, Kirkuk en Mosul 
De Staatssecretaris stelt een besluit- en vertrekmoratorium in, voor zes maanden, voor Iraakse 
asielzoekers afkomstig uit de provincies Bagdad, Anbar, Ninewa (Mosul), Salaheddin, Ta’mim (Kirkuk), 
Diyala en Babil. De beslissing op nieuwe asielverzoeken van Irakezen uit deze regio’s wordt met 
maximaal 1 jaar uitgesteld en uitgeprocedeerde asielzoekers uit deze regio’s krijgen opvang. 
Irakese asielzoekers uit andere regio’s worden gewoon beoordeeld (SvV&J, 7.10.14) 
 
Rb: onduidelijk of autoriteiten Brazilie bescherming bieden tegen drugsbende 
Deze zaak gaat over een gezin wat bedreigd wordt door drugshandelaren. Zij stellen dat de overheid 
hiertegen geen bescherming biedt. De man is ontvoerd door de drugsbende en mishandeld. De 
rechtbank vindt dat NL meer onderzoek moet doen naar de corruptie bij de politie in Brazilie en de 
mogelijkheid om bescherming van de autoriteiten te krijgen. (Rb Arnhem, 14/19705, 19.9.14) 
 
Rb: status voor ongedocumenteerde moeder van NLs kind, NLse vader zit in Suriname en is onvindbaar 
De rechtbank vindt dat het Nederlandse kind van 9 jaar alléén maar in NL kan blijven, als de moeder 
een vergunning krijgt. De NLse vader zit in Suriname en heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn kind niet wil 
verzorgen. Het gezin voldoet dus aan de criteria van ‘Zambrano’ (uitspraak EU-hof). Lees hier 
 
SvV&J: Au-pair beleid toch niet aangepast 
De Staatssecretaris heeft besloten dat au-pairs toch 30 uur per week mogen werken. Hij zal wel meer 
controles uitvoeren, om te voorkomen dat ze te lang werken of te zwaar werk doen. (SvV&J, 7.10.14) 
 

http://www.defenceforchildren.nl/images/69/3585.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:12118
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2014:12237
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3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
SvV&J: Dienst Terugkeer en Vertrek, en Dienst Vervoer en Ondersteuning krijgen politiebevoegdheden 
De Staatssecretaris heeft besloten dat het onhandig is om steeds de politie in te schakelen bij het 
oppakken en in hechtenis nemen van ongedocumenteerde migranten. De Dienst Terugkeer en Vertrek 
heeft daarom per 1 oktober het recht gekregen om ongedocumenteerde migranten op te pakken. De 
Dienst Vervoer en Ondersteuning krijgt de beboegdheid om dwangmiddelen toe te passen, zoals 
handboeien. Het gaat om een pilot voor 1 jaar, in twee locaties (Gilze Rijen en Ter Apel) Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Informatieavond: Ontwikkelingssamenwerking, oplossing voor migratievragen?, 15 okt R’dam 
Sjoerd van Schooneveld en Evert van Bodegom, werkzaam voor 'Kerk in Aktie' en deskundig op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in 3e wereldlanden, zullen hun ervaringen en 
inzichten over dit thema delen. De toegang is gratis. 
Waar: Pauluskerk, Mauritsweg 20, R’dam. Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Aanmelding hk@samen010.nl 
Informatie via Hanny de Kruijf, Samen 010, 010-4666722 of Connie van den Broek, Mara. 
 
D66 Mensenrechtenconferentie, 30 okt 19.30-21.30u Amsterdam 
Tijdens deze 2e Amsterdamse mensenrechtenconferentie gaat het om de behandeling van 
ongedocumenteerden. Hebben zij recht op sociale voorzieningen? Medische hulpverlening? Is de 
gemeente dit verplicht? 
Na afloop van de discussieavond zal de kennisgroep op basis van alle input, een advies aan de fractie 
van D66 Amsterdam uitbrengen. Dit advies zal ook aan alle deelnemers toegestuurd worden.  
Locatie: Hoofdkantoor Amnesty International, Keizersgracht 177 te Amsterdam  
Aanmelden vóór 23 oktober via: mensenrechten.d66amsterdam@gmail.com 
 
Nieuwe kerncijfers mensenhandel 
Verdachten van mensenhandel zijn in 2012 en 2013 vaker veroordeeld dan in de jaren daarvoor. Sinds 
2010 legt de rechter bovendien steeds zwaardere straffen op. 
In 2013 werden 1.437 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Daarvan is bijna een 
derde Nederlands. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen. 
Mensenhandel in en uit beeld II 
 
Verweij-Jonker Instituut: Zo zijn we niet getrouwd, Een onderzoek naar omvang en aard van 
huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft, samen met de Universiteit Maastricht en Femmes for Freedom, een 
omvangschatting gemaakt van het aantal gevallen van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse 
gevangenschap in Nederland over het jaar 2011 en 2012. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Download: hier 
 
 

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. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-27586.html
mailto:hk@samen010.nl
http://www.maraprojecten.nl/m/connie-van-den-broek
mailto:mensenrechten.d66amsterdam@gmail.com
http://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/mensenhandel-in-en-uit-beeld-II/index.aspx
http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7414_Zo%20zijn%20we%20niet%20getrouwd_web.pdf

