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Let op: Inburgeringsvereiste buitenland wordt moeilijker!

Op 1 april 2011 worden de examens Nederlandse Taal en Cultuur in het buitenland
moeilijker. Als je partner naar Nederland wil komen, en zijn/ haar Nederlands is
niet zo goed, dan is het nuttig om je vóór 1 april aan te melden voor de taaltoets.

Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning.
Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u vragen
over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van migranten zonder verblijfsvergunning,
neem dan gerust contact op.
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1. Recht op voorzieningen
Minister Leers maakt speciaal kamp voor families die terug moeten keren
Minister Leers (Immigratie en Asiel) is het niet eens met de beslissing van het
Gerechtshof Den Haag waardoor hij uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen niet meer
op straat mag zetten. Daarom gaat hij bij de Hoge Raad in cassatie tegen deze
uitspraak van het Gerechtshof
De gezinnen houden tot die tijd natuurlijk wel onderdak. Leers zal daarvoor een speciaal
vertrekcentrum inrichten waar de ouders moeten werken aan hun vertrek uit Nederland.
De voorzieningen in het centrum zullen ‘sober’ zijn, met beperkingen aan de
bewegingsvrijheid.

2. Verblijfsvergunningen
Minister Leers gaat in Hoger Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank bij Sahar
Sahar is een Afghaans meisje wat al vanaf haar 4de jaar in Nederland woont en nu
14jaar oud is. De rechtbank besloot dat zij ‘verwesterd’ was en daarom recht zou
hebben op een verblijfsvergunning. Minister Leers voor Immigratie en Asiel gaat tegen
deze uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State. Hij wil duidelijkheid van de rechter
of de ‘verwesterlijking’ van Sahar niet haar eigen schuld was. Ze had volgens de minister
al eerder kunnen terugkeren. De beslissing van de Hoger Beroep rechtbank is belangrijk
voor alle Afghaanse vrouwen die al lang in Nederland wonen.
Rb Utrecht: risico bij terugkeer alleenstaande Burundese vrouw van gemengde
afkomst
De beslissing van de rechtbank is gebaseerd op rapporten van Amnesty International en
ACAT Burundi en OMCT. Al die rapporten zijn het erover eens dat seksueel geweld
tegen vrouwen en meisjes in Burundi veel voorkomt. De rechtbank vindt dat de vrouw,
mede vanwege haar gemengde etnische afkomst als alleenstaande vrouw en
alleenstaande moeder in Burundi een verhoogd risico zal lopen op seksueel geweld.
Raad van State: geen risico bij terugkeer van alleenstaande vrouwen uit Irak
De Raad van State vindt wel dat de positie van alleenstaande vrouwen zorgelijk is, maar
dat de politie bescherming biedt, dat er vrouwenorganisaties zijn opgericht, dat er
initiatieven worden genomen ten behoeve van een betere positie van vrouwen in Irak en
dat twee vrouwen zitting hebben in de regering. Alleenstaande Irakese vrouwen krijgen
dus niet alleen een verblijfsvergunning omdat ze vrouw zijn.
UNHCR wil geen vluchtelingen terugsturen naar Irak en Ivoorkust
UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, vindt dat Irak en Ivoorkust te gevaarlijk
zijn om naar terug te keren. Nederland stuurt op dit moment wel individuele
uitgeprocedeerde asielzoekers terug naar Irak. Beslissingen op asielaanvragen van
mensen uit Ivoorkust worden uitgesteld.
Minister Leers zet niet uit naar Zuid- en Centraal Somalie
Vanwege uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft minister
Leers besloten om voorlopig geen Somaliers uit te zetten. Maar intussen ze krijgen ook
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geen status, en ook geen opvang. Volgens de Vreemdelingenwet kan dat eigenlijk niet,
dus waarschijnlijk zal binnenkort besloten worden om Somaliers tijdelijk opvang te
bieden.
De Raad van State, de rechtbank in Hoger Beroep, vindt dat Mogadishu te gevaarlijk is
en dat Somaliers die uit Mogadishu komen een verblijfsvergunning moeten krijgen.

3. Politie en vreemdelingendetentie
Raad van State: grenscontroles zijn verboden binnen de EU
De Raad van State, de Hoger Beroepsrechter heeft besloten dat controles aan de
binnengrens van Europa, zoals in de trein of bij de grensovergang, niet mag lijken op
grenscontroles. Controles binnen de EU mogen alleen als deze helemaal willekeurig
zijn, of als iedereen wordt gecontroleerd. Zolang hierop geen garantie is, zijn controles
verboden.
Minister Leers zoekt naar alternatieven voor vreemdelingendetentie
Amnesty International bood minister Leers een brief aan over de omstandigheden in de
vreemdelingendetentie. De minister heeft beloofd op zoek te gaan naar verbetering van
de situatie in vreemdelingendetentie. Ook zal hij andere landen vragen of zij kunnen
helpen met ideeen over alternatieven voor vreemdelingendetentie.
Terugkeerrichtlijn
De Terugkeerrichtlijn is een Europese ‘wet’, die gemeenschappelijke regels stelt over
terugkeer en vreemdelingendetentie. De Richtlijn werd op 24 december 2010 vanzelf
geldig, maar de eigen toepassingswet (implementatiewet) heeft Nederland nog niet
klaar.
Eén van de onderdelen van de terugkeerrichtlijn is de duur van vreemdelingendetentie:
6 maanden, met mogelijkheid van verlenging tot 18 maanden. Sommige rechtbanken
vinden dat 6 maanden het maximum is zolang de Nederlandse implementatiewet nog
niet klaar is.
Een verplicht onderdeel van de Terugkeerrichtlijn is het onderzoek naar de mogelijkheid
van een ‘lichter middel’ dan vreemdelingendetentie. Sommige mensen zonder
verblijfsvergunning wonen bijvoorbeeld bij hun familie, of in een asielzoekerscentrum, en
zullen niet onderduiken. Sommige rechtbanken vinden dat de Terugkeerrichtlijn
vreemdelingendetentie in die situaties verbiedt.
Vaak zegt de Vreemdelingenpolitie dat een illegale vreemdeling mag worden opgesloten
omdat hij een strafblad heeft. De meeste rechtbanken vinden dat de Terugkeerrichtlijn
verbiedt om mensen vanwege hun strafblad in vreemdelingendetentie te zetten.
De grote verschillen in besluiten tussen de rechtbanken maken het nodig dat de Raad
van State in Hoger Beroep gaat beslissen welk besluit juist is.
Raad van State: uitzetting naar China en naar Guinee is mogelijk
Omdat de Raad van State heeft besloten dat uitzettingen naar China en naar Guinee
mogelijk zijn, kunnen Chinese en Guineese mensen zonder verblijfsvergunning nog
steeds in vreemdelingenbewaring geplaatst worden.
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4. Wat is er te doen?
Boek : Health Care in NowHereland
Dit boek is het resultaat van onderzoek naar de toegankelijkheid van medische zorg
voor mensen zonder verblijfsvergunning in alle landen van Europa. Bijna overal is de
toegang tot dit fundamentele recht afhankelijk van (vrijwillige) hulporganisaties. Dit is een
onwenselijke situatie: toegankelijkheid van medische zorg zou struktureel georganiseerd
moeten worden en niet afhankelijk van de goodwill van vrijwilligers.
www.nowhereland.info
Boek Human Right Watch: Rights on the Line, Abuses against Migrants in 2010
Dit boek gaat over migrantenrechten in de hele wereld: Africa, Asia, Europa, het Midden
Oosten en de United States. In veel landen werken illegale arbeiders in laag-betaalde,
gevaarlijke en flexibele banen. Human Right Watch doet verslag van uitbuiting en
ontoegankelijkheid van het arbeidsrecht in diverse bezochte landen.
Download the report: http://www.hrw.org/en/reports/2010/12/12/rights-line-0
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