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REGULARISATIE IN ITALIE VAN 15 SEPT – 15 OKTOBER
In Italie loopt deze weken een nieuw regularisatieprogramma. Iedere migrant die vóór 1 januari 2012
is binnengekomen en minstens 3 maanden heeft gewerkt, komt hiervoor in aanmerking. De
werkgever moet een vergoeding van 1000 euro betalen.
Aanmelding voor het programma kan tussen 15 september en 15 oktober.
Voor meer informatie, neem contact op met Italiaanse hulporganisaties, bijvoorbeeld van W2EU:
http://www.w2eu.info/italy.en/articles/italy-contacts.en.html
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2. TOELATINGSBELEID
Minister geeft status voor niet-arabische bevolking van Noord en Zuid Darfur, en Nuba
De minister besluit om een asielstatus te geven aan de niet-arabische bevolking uit Noord- en Zuid
Darfur, en de aanhangers van de NPLM/Noord en Nuba uit Zuid-Kordofan en Blue Nile (kst 19637:
1574, 11.9.12).
Bekeerde christenen krijgen asiel als hun gedrag in het herkomstland tot problemen leidt
Het Europese Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat een opvangland niet mag verwachten dat
mensen hun gedrag aanpassen aan de regels in het herkomstland. Een bekeerling moet dus asiel
krijgen als zijn gedrag in zijn herkomstland tot problemen zou leiden (C-71/11; C-99/11, 5.9.12).
Raad van State: asielverzoeken van homo’s worden aangehouden
De Raad van State schreef een brief aan het ministerie dat zaken van homosexuele asielzoekers niet
behandeld worden totdat het Europese Hof van Justitie zich heeft uitgesproken over deze zaken.
Rb: verwesterde vrouwen lopen risico in Afghanistan
In twee zaken heeft de rechtbank besloten dat verwesterde vrouwen in Afghanistan risico lopen. Dat
betreft een zaak van een vrouw die voor haar komst naar NL in Iran woonde (Rb ’s-Hertogenbosch,
12/22993, 7.8.12) en van een hindoevrouw (rb Zwolle Awb 11/31285, 28.8.12).
IND geeft Guineese vrouw alsnog een status op grond van risico bij vrouwenbesnijdenis
Dit betreft het asielverzoek van een vrouw die stelt dat haar dochter bij terugkeer risico loopt op
besnijdenis. Zij zou niet in staat zijn om zich elders in Guinee te vestigen, omdat ze economisch van
haar familie afhankelijk was. De zaak was tot in Hoger Beroep afgewezen maar de advocaat stuurde de
zaak door naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Na een interim measure van het
Europese Hof (nr. 404/11, 14.6.12) besloot de IND de vrouw in augustus alsnog een status te geven.
Minister onderzoekt schijnhuwelijken van West-Afrikanen met EU-burgers
Het ministerie onderzoekt 60 huwelijken die door bemiddeling van een handelaar tot stand zijn
gekomen. Het betreft vooral Ghanezen die een relatie met een EU-burger aangegaan zijn, waardooor
zij een status krijgne. Van deze 60 huwelijken zijn er 22 verdacht, waarvan er nu voor 4 een strafproces
loopt. In de andere 38 zaken is geen sprake van fraude (antwoord kamervraag 3426, 11.9.12).
Minister wijzigt au-pair beleid
Per 1 oktober wijzigt het au-pair beleid. Au pair bureua’s mogen nog maar 10% van de
maandvergoeding vragen als inschrijfgeld of voorbereidingskosten, en geen borgsom of boetebeding
in het contract opnemen. De werkzaamheden mogen geen specialistisch werk zijn (IND 12.9.12).
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Politie mag niet zomaar ID controleren
Deze zaak gaat over een politiecontrole van een auto. De passagier was zwaar opgemaakt, was ZuidAmerikaans, bang en vermeed oogcontact. Daarom is om een ID-bewijs gevraagd. De rechter oordeelt
dat deze omstandigheden niet leiden tot ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’ en dat er dus geen
reden was om het ID-document te vragen (Rb Groningen AWB 12/13442, 12.7.12)
Ontwikkelingen Detentiecentra voor illegaal verblijvende vreemdelingen
De detentieboten in Zaandam zijn sinds dit weekend gesloten. Iedereen is overgeplaatst naar Zaandam
of Rotterdam. Ook Schiphol is al veel leger dan normaal.
Het detentiecentrum in Alphen is deze maand geopend. Er zitten nu 400 mensen, het worden er 1000,
300 minder dan gepland. Er komen niet alleen ongedocumenteerden met een strafblad te zitten, maar
ook Nederlanders.
Het nieuwe detentiecentrum in Schiphol zal in december geopend worden.
RvS: einde visumtermijn is niet hetzelfde als een terugkeerbesluit
In deze zaak werd een vreemdeling zonder verblijfsvergunning in detentie genomen omdat het visum
verlopen was. Maar volgens de Raad van State is eerst een terugkeerbesluit verplicht, voordat iemand
in detentie genomen kan worden. De einddatum van een visum is geen terugkeerbesluit (Raad van
State, 201207627/1/V3 29.8.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Debat over moderne slavernij, 18 oktober 20.00u Zuiderkerk Amsterdam
Stichting FairWork, tijdschrift Opzij en uitgeverij De Geus nodigen u op de dag tegen mensenhandel uit
voor een debat over moderne slavernij. Aanleiding is het verschijnen van het boek Bitter Avontuur.
Drie vrouwen in het onderaardse Nederland, geschreven door Renate van der Zee.
Toegang gratis, aanmelden graag via info@fairwork.nu of ons contactformulier
EMN-rapport: Praktische maatregelen tegen illegale migratie in Nederland
De belangrijkste conclusies uit het rapport:
• Legaliseringsmogelijkheden zoals de uitbreiding van de EU en het pardon zijn effectief.
• Andere maatregelen zijn meestal niet geëvalueerd, waar dat wel gebeurde bleken ze niet effectief
• Europees beleid botst soms met nationaal beleid voor het tegengaan van illegale migratie.
Lees hier het rapport
STIL-Utrecht heeft tijdelijk een clientenstop
De Utrechtse steunorganisatie voor migranten zonder verblijfsvergunning zal de komende twee
maanden geen nieuwe clienten meer ontvangen. Wel kunnen mensen die verwijzing naar medische
zorg nodig hebben langskomen op woensdag tussen 9-11uur.
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