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Ombudsman zoekt gewortelde migranten zonder verblijfsrecht

De Ombudsman van omroep VARA wil aandacht vragen voor mensen die een
leven hebben opgebouwd in Nederland, maar die ons land hoogstwaarschijnlijk
wel moeten verlaten. Mensen zoals Sahar bijvoorbeeld, die hier al 10 jaar woont
maar toch terug dreigt te worden gestuurd. Er zijn natuurlijk nog meer mensen
zoals Sahar: meisjes, jongens, mannen en vrouwen van over de gehele wereld.
De Ombudsman wil een korte serie maken met portretjes van deze mensen.
Remco Kappelhof, Redacteur De Ombudsman (Vara).
remco.kappelhof@vara.nl t 035 - 67 11 222

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: in 2010 kregen maar 20 personen opvang tijdens medische procedure
In 2008 vroeg kamerlid Spekman opvang te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers
tijdens een procedure ‘medische noodsituatie’. De IND ontwikkelde een speciale
aanvraag-procedure om dit mogelijk te maken. Maar van de 1.000 personen die jaarlijks
zo’n aanvraag indienen, werden er in 2010 maar ongeveer 130 op de juiste manier
aangevraagd, en daarvan werden er 60 behandeld. Van deze 60 werden 40 direkt
afgewezen, 10 kregen een status en 10 kregen uitstel. Deze twee laatste groepen
kregen ook opvang.

2. Verblijfsvergunningen
Nieuwe legeskosten per 1 januari 2011:
- € 60 voor mvv-aanvragen ivm gezinshereniging of gezinsvorming ten behoeve van
Turkse onderdanen die rechten ontlenen aan het Associatierecht EEG-Turkije.
- legeskosten voor mvv-aanvragen ivm verblijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius of Saba (BES), zijn vastgesteld op basis van een omrekening van 66% van de
Nederlandse euro-tarieven naar dollar-tarieven. Slachtoffers mensenhandel en
asielzoekers zijn vrijgesteld van legesbetaling in de BES-eilanden.
Afghanistan: Raad van State vindt regio’s niet onveilig
De Raad van State, de hoogste rechtbank, wijst alle asielverzoeken op grond van de
algemene onveiligheid in bepaalde herkomstregio’s in Afghanistan steeds af. De laatste
uitspraken betroffen de regio’s Ghazni en Kapisa. Door lagere rechtbanken worden
aanvragen met verwijzing naar ‘wikileaks’- informatie met betrekking tot de algemene
onveiligheid in Afghanistan intussen ook afgewezen.
Iran: christenen moeten zich terughoudend opstellen, wel bescherming AMA’s en
homo’s
De Raad van State, de hoogste rechtbank, heeft besloten dat bekeerde christenen zich
in Iran terughoudend horen op te stellen en dat ze dan veilig terug kunnen. Minister
Leers heeft nogmaals gezegd dat christenen alleen een verblijfsvergunning krijgen als zij
vóór hun komst naar Nederland in Iran al problemen hadden.
Voor AMA’s heeft minister Leers erkend dat zij in Iran niet opgevangen kunnen worden.
Ze mogen dus tot hun 18de in Nederland blijven.
Voor homo’s zijn de beslissingen uitgesteld in afwachting van een beslissing van het
Europese Hof van Justitie in Luxemburg.
Somalie: geen uitzetting vanwege beslissing Europees Hof
Op 7 januari heeft het Europese Hof een Interim Measure toegewezen vanwege de
onveiligheid van Midden- en Zuid Somalie en Mogadishu in het bijzonder. In verband
daarmee worden alle uitzettingen van Somaliers uit Midden- en Zuid Somalie uitgesteld.
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Wel neemt de Raad van State nog steeds afwijzende beslissingen op asielverzoeken
van asielzoekers uit Midden- en Zuid Somalie, met uitzondering van Mogadishu Mogadishu is ook volgens de Raad van State te onveilig.
Asielzoekers worden (tijdelijk) niet meer naar Griekenland en Italie teruggestuurd
Al eerder besloten het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van
Justitie van de Europese Unie dat Griekenland asielzoekers slecht behandelt. Nederland
zal nu de asielverzoeken van de 2.000 asielzoekers die eerder in Griekenland waren,
zelf gaan behandelen.
Intussen heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ook al getwijfeld aan de
behandeling van asielzoekers door Italie. Daarom heeft Nederland tijdelijk de overdracht
van asielzoekers die eerder in Italie waren, stopgezet.
Ghana, Oeganda: HIV / AIDS is geen reden voor verblijfsvergunning
In twee beslissingen heeft de Raad van State, de hoogste rechtbank, besloten dat HIV/
Aids patienten geen verblijfsvergunning op medische gronden krijgen. Er zijn medicijnen
aanwezig in de herkomstlanden. Dat er te weinig medicijnen zijn om alle zieken te
behandelen, is niet relevant volgens de Raad van State.
GBA-uitschrijving is bewijs einde relatie
De Raad van State, de hoogste rechtbank, heeft besloten dat de IND gelijk had toen zij
besloot de verblijfsvergunning in te trekken van een man die bij zijn echtgenote woonde.
Hij had zich bij de gemeente uitgeschreven toen zijn relatie tijdelijk verbroken was, en
zich pas enkele maanden later weer ingeschreven, hoewel hij al na twee weken weer
met haar was gaan samenwonen.
Eergerelateerd geweld: bewijs nodig
De rechtbank in den Bosch heeft besloten dat een vrouw die bescherming vraagt voor
eergerelateerd geweld, hiervan bewijs moet leveren. Het is niet zo dat de vrouw zelf het
Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld hiervoor mag inschakelen. De IND hoeft het
Expertisecentrum pas in te schakelen als de vrouw concrete aanwijzingen heeft
gegeven.

3. Politie en vreemdelingendetentie
Mobiel Toezicht Vreemdelingen aan de grens mag niet
De Raad van State, de hoogste rechtbank, besloot al in december dat grenscontroles
van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) niet mogen. Illegale vreemdelingen die
opgepakt zijn vanwege MTV-controles, moeten worden vrijgelaten.
Vreemdelingendetentie mag, ondanks Spaanse verblijfsvergunning
De Raad van State, de hoogste rechtbank, besloot dat iemand met een Spaanse
verblijfsvergunning wel vastgezet mag worden om aan Spanje te worden overgedragen.
Om gebruik te maken van de drie-maanden termijn voor verblijf als toerist, had hij zich
binnen drie dagen bij de Vreemdelingenpolitie moeten melden.
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Iran: tijdelijk geen uitzettingen
Vanwege de politieke problemen tussen Nederland en Iran, na de ophanging van
mevrouw Zahra Bahrami, worden op dit moment geen Iraniers uitgezet.
Minister Leers wil meer Marokkanen terugsturen
Minister Leers vindt dat Marokko te weinig laissez passers afgeeft om illegale
Marokkanen te kunnen laten terugkeren. Hij gaat in overleg met de Marokkaanse
overheid om meer illegale Marokkanen te kunnen terugsturen.

4. Wat is er te doen?
Tweede Kamer: Hoorzitting / rondetafelgesprek Commissie Immigratie en Asiel
over Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, 23 november
Agendapunten:
1. Reactie op brieven over herijking beleid alleenstaande minderjarige asielzoekers
(kst 27062: 67, 16.12.10)
2. Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen (kst 27062: 64,
11.12.09)
Boek Oxfam: Coping with destitution
Oxfam heeft een rapport gepubliceerd van het Centre for Migration Policy Research
(CMPR), Swansea University: 'Coping with Destitution: Survival and livelihood strategies
of refused asylum seekers living in the UK'.
Lees het gehele rapport of de samenvatting.
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