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MINISTER STELT NIEUW AMV-BELEID VOOR
Het asielverzoek van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen wordt in de toekomst in een snelle
asielprocedure behandeld. Als hun asielverzoek wordt afgewezen, krijgen geen AMV-status meer.
Ze houden wel opvang totdat zij eventueel kunnen worden teruggestuurd. Ze krijgen in die tijd geen
Identiteitsbewijs. Dat kan lastig zijn bij praktische zaken zoals onderwijs, bankrekening en dergelijke.
Volgens de minister kan dat in de praktijk opgelost worden.
De minister wil deze groep terugsturen naar weeshuizen in herkomstlanden, zoals die in Angola en
Congo bestaan. In Afghanistan is het nog niet gelukt om zo'n weeshuis te vinden. Unicef schreef vorige
maand een advies, zij vindt dat zulke weeshuizen aan strenge veiligheidscriteria moeten voldoen.
Als uitgeprocedeerde AMV's binnen 3 jaar na binnenkomst niet teruggestuurd kunnen worden, krijgen
zij een speciale ‘buitenschuld-status’. Deze status kunnen AMV's nu ook krijgen, maar dan moeten ze
al 3 jaar uitgeprocedeerd zijn.
Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer besproken worden.
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1. BASISRECHTEN
Kabinet blijft verbod op stages door ongedocumenteerden handhaven
Het kabinet is verdeeld over de vraag of stages van ongedocumenteerde leerlingen bestrarft moeten
worden, nadat de rechtbank heeft besloten dat het recht op onderwijs zwaarder weegt. Ook is nog
niet besloten of de minister in Hoger Beroep zal gaan tegen de uitspraak (Kst 32144: 14, 13.6.12).
Asielzoekers kunnen makkelijker een tewerkstellingsvergunning krijgen
Asielzoekers die willen werken hebben een tewerkstellingsvergunning nodig. Die moet door de
werkgever worden aangevraagd bij het UWV. Daarnaast is een verklaring van het COA nodig, dat de
asielzoeker al 6 maanden in Nederland is en nog geen negatieve beschikking heeft gehad. Die
verklaring moest de asielzoeker altijd zelf ophalen. In de toekomst kan het UWV die zelf bij het COA
opvragen.

2. TOELATINGSBELEID
CBS: Immigratie en emigratie in 2011
In 2011 emigreerden ongeveer 44.000 Nederlanders en immigreerden er 27.000
Bovendien emigreerden 7.000 Polen en immigreerden er 19.000
Ook emigreerden 7.000 Duitsers en immigreerden er 9.000
In totaal kwamen in 2011 160.000 immigranten NL binnen, waarvan 64.000 Europeanen.
Rb: verkrachting waarover niet eerder gesproken kon worden, telt als novum in asielprocedure
Deze zaak betreft een man die pas in een herhaald asielverzoek verklaart dat hij verkracht is. Een
psychologisch rapport bevestigt dat hij niet eerder in staat was hierover te verklaren. De rechtbank
beschouwt de verkrachting als novum voor het asielverzoek (Rb 's-Gravenhage AWB 12/3837, 15.6.12)
Minister: bijna nooit vrijstelling inburgeringsvereiste buitenland op medische of humanitaire gronden
Van het totaal aantal van 114 verzoeken om vrijstelling van het inburgeringsvereiste om medische
redenen sinds 2009 zijn er 21 ingewilligd. Van het totaal aantal van 18 verzoeken om vrijstelling van
het inburgeringsvereiste om humanitaire redenen in 2011 zijn er 7 ingewilligd, bovendien zijn nog 5
van deze aanvragen ingewilligd vanwege medische redenen
(kst 32175: 32, 7.5.12)
Minister: wijzigingen gezinsmigratie-beleid worden uitgesteld
In onze vorige nieuwsbrief schreven wij dat de aangekondigde wijzigingen in het gezinsmigratiebeleid
controversieel verklaard waren. DAT KLOPT NIET. Wel is de invoering van de maatregelen uitgesteld.
De minister heeft onderzoek laten doen naar het invoeren van een woonruimte-vereiste voor
gezinsmigranten. Het resultaat van het onderzoek is dat woonruimte niet bijdraagt aan de integratie.
De minister heeft daarom besloten GEEN woonruimte-vereiste in te voeren.
Elk halfjaar worden nieuwe inkomensnormen vastgesteld. Vanaf 1 juli telt voor echtparen en
ongehuwd samenwonenden als bruto-inkomensvereiste per maand exclusief vakantiegeld: € 1456,20
Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.
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Minister stelt wijzigingen vergunning als mensenhandelslachtoffer voor
De status mensenhandelslachtoffer zal in de toekomst niet doorlopen tijdens het beklag over het
sepot van de strafzaak. Wel zal voorlopig de bedenktijd van 3 maanden nog van toepassing zijn op
slachtoffers die al meer dan 3 maanden uit de slachtoffersituatie vertrokken zijn. Voordat dit
onderdeel wordt gewijzigd zal de minister eerst onderzoek laten doen.

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Raad van State: inreisverbod na illegaal verblijf moet individueel vastgesteld worden
Als migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland blijven nadat ze uitgeprocedeerd zijn en een
terugkeerbevel hebben gekregen, kunnen ze een inreisverbod krijgen. Met een inreisverbod kunnen zij
gedurende 2 jaar niet in het Schengengebied worden toegelaten. De Raad van State heeft besloten dat
de duur van het inreisverbod steeds individueel moet worden vastgesteld, op basis van een gehoor.
Contact Detentiecentra
Voor contact met vreemdelingen die vastzitten in vreemdelingendetentie is de servicebalie opgericht.
De servicebalies van alle detentiecentra zijn sinds kort te bereiken via een centraal telefoonnummer:
088 07 26000.

4. WAT IS ER TE DOEN?
PICUM: "Strategies to End Double Violence Against Undocumented Women Protecting Rights and Ensuring Justice"
Overal in de Europese Unie worden ongedocumenteerde vrouwen geweigerd als zij hulp vragen bij de
vrouwenopvang en zij lopen risico op detentie en arrestatie als ze contact zoeken met de politie.
PICUM (het Plaform for International Cooperation on Undocumented Migrants) wil deze situatie
veranderen. Zij schreef een rapportage met een overzicht van wetten, praktijk en
samenwerkingsmogelijkheden die gebruikt kunnen worden om ongedocumenteerde vrouwen toegang
tot hun rechten te geven. Het rapport beschrijft wat werkt, waar en hoe dat tot stand kwam. De
verhalen tonen de eigen inzet, mogelijkheden en kracht van ongedocumenteerde vrouwen om
verandering in hun situatie te brengen.
Download now in EN FR ES
Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants, François Crépeau. Focus on
immigration detention
Dit is het eerste rapport voor de MensenrechtenRaad van de nieuwe Speciale Rapporteur voor de
mensenrechten van migranten, Francois Crépeau, die op 1 augustus 2011 met zijn taak begon. Het
thematische deel van dit rapport beschrijft de rechten in vreemdelingendetentie: de internationale en
regionale mensenrechten verdragen, inclusief de rechten van kwetsbare groepen. Het tweede deel
gaat over alternatieven voor vreemdelingendetentie.
Download: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/125/96/PDF/G1212596.pdf?OpenElement
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