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RVS: LEGES VOOR TOELATING GEZINSLEVEN BIJ MIGRANT TE HOOG
Het Hof van Justitie van de EU heeft in het voorjaar besloten dat de leges voor aanvragen als langdurig
verblijvende te hoog zijn. De Raad van State heeft nu besloten dat de argumenten van het Hof ook
gelden voor leges bij aanvragen voor gezinsleven.
Het betreft alleen aanvragen voor gezinsleven bij migranten, omdat de EU alleen daarover gaat
(ABRvS 201008782/1/V1, 9.10.12)
De minister moet nog een reactie geven.

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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1. BASISRECHTEN
Minister erkent problemen vrouwenopvang voor B9-groep die status verliest
De opvang voor slachtoffers van mensenhandel zit vol. De minister heeft al meer plaatsen gecreeerd,
en de uitstroom via gemeenten bevorderd. Maar in de opvang zitten ook ex-B9 mensen die niet
terugkeren. De minister heeft beloofd hen te helpen met terugkeer, oa. via IOM (kamerstuk 28638 nr.
92, 8.10.12)
RvS: tijdens beroepsprocedure over verlenging B9 bestaat geen recht op uitkering
Na intrekking van de B9-status wordt vaak geprocedeerd over een vergunning voortgezet verblijf.
Tijdens de aanvraagfase bestaat recht op een uitkering. Maar na afwijzing, tijdens de beroepsfase en
eventuele aanvraag voorlopige voorziening niet meer. Ook is er geen recht op Rvb, zegt de Raad van
State (201111883/1/V1, 19.9.12).
EU neemt richtlijn bescherming slachtoffers aan, ook geldig voor ongedocumenteerden
De Raad van Minister van de EU heeft de richtlijn voor bescherming van slachtoffers aangenomen.
Daarin is ook het recht op veilige aangifte opgenomen, met name ter bescherming van
ongedocumenteerde vrouwen of vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht. De richtlijn moet binnen drie
jaar in elk EU-land ingevoerd worden (COM(2011)0275)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: risico besnijdenis dochter mogelijk verblijfsgrond Nigeriaanse vrouw
Deze zaak betreft voortgezet verblijf na B9. De Nigeriaanse moeder was zelf besneden, en stelt dat ze
haar dochter daartegen niet kan beschermen. De rechtbank vindt dat de minister daar beter op moet
antwoorden (Rb 's-Gravenhage 12/11635 en 12/11636, 1.10.12)
Rb: voor uitschrijven uit GBA is zorgvuldig onderzoek nodig
Na meer dan 9maanden verblijf buiten Nederland kan Nederland de verblijfsvergunning intrekken. Dat
gebeurt op basis van informatie van de gemeente. In deze zaak besloot de rechtbank dat de gemeente
verplicht is om zorgvuldig onderzoek te doen (Rb den Haag AWB 12/5650 en AWB 12/7832, 10.9.12)
Missen inburgeringsexamen kan na 1 januari 2013 reden zijn voor intrekken verblijfsvergunning
De nieuwe regels voor het inburgeringsexamen maken het mogelijk om een verblijfsvergunning in te
trekken of niet te verlengen als het inburgeringsexamen niet wordt gehaald. Daarbij moet de minnister
natuurlijk wel rekening houden met het recht op bezinsleven (WBV 2012/22)
MVV-vrijstelling voor kind dat 3jr in NL verblijft bij legale ouder
Nog steeds geldt de regeling dat een kind dat 3jr in Nederland verblijft en aan alle voorwaarden voor
toelating bij zijn ouder voldoet, niet naar het herkomstland hoeft voor het ophalen van een MVV. Dat
geldt ook als die ouder pas later een vergunning kreeg. (Vzr den Haag 12/19288 & 12/19290, 12.10.12)
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Uitstel van besluiten die zouden vallen onder het nieuwe gezinsleven-beleid
Na uitgebreide discussie in de Tweede Kamer heeft de minister toegezegd om nog geen definitieve
besluiten te nemen over aanvragen verblijfsvergunningen die in het nieuwe gezinsleven-beleid
afgewezen zouden moeten worden. Het betreft bijvoorbeeld aanvragen verblijf als ongehuwde
partner, zelfstandig verblijf na 3jr afhankelijk verblijf, en verblijf als volwassen kind of ouder. De
minister zal de kamer op 1 december informeren (11.10.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rb: politie mag Ghanese tuinman in rijke buurt niet zomaar controleren
Deze zaak betreft een Ghanese tuinman, die door langskomende politie naar zijn identiteit gevraagd
werd. Hij werd in vreemdelingendetentie geplaatst. De rechtbank besloot dat er geen aanleiding voor
de controle was, en liet hem vrij (Rechtbank 's-Gravenhage AWB 12/30431, 8.10.12)
Minister verklaart vergoeding aan Guinese delegatie
Afgelopen week meldde het NOS-journaal dat voor afgewezen Guineese asielzoekers
terugkeerdocumenten waren gekocht. De minister maakt duidelijk dat het gebruikelijke vergoedingen
zijn voor de hulp die de Guinese autoriteiten gaven (kamerstuk 19637: 1579, 8.10.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Debat over moderne slavernij, 18 oktober 20.00u Zuiderkerk Amsterdam
18 Oktober is de dag tegen mensenhandel. Op deze datum discussieren Corinne Dettmeijer (Nationaal
Rapporteur Mensenhandel), Chris Sent (Centrum Kinderhandel Mensenhandel), Wim Baltussen (FNV),
Sandra Claassen (FairWork), Hanka Mongard (FairWork) over een nieuw boek van Renate van der Zee:
Bitter Avontuur. Drie vrouwen in het onderaardse Nederland. Toegang gratis, aanmelden graag via
info@fairwork.nu of ons contactformulier
PICUM presents: Undocumentary
“Undocumentary” is a web documentary divided in five thematic chapters (Criminalisation, Work,
Women, Children and Health Care) and collects interviews from undocumented migrants, advocates
and experts from seven European countries (Belgium, Cyprus, France, Italy, Netherlands, Spain and
Sweden). See www.undocumentary.org and read the User Manual to find out more.
IOM: nieuwe regeling vergoeding bij vrijwillige terugkeer van kracht
De nieuwe regeling kent meer mogelijkheden voor ondersteuning en de doelgroep is verruimd, maar
het aantal terugkeer- en hervestigingslanden dat in aanmerking komt voor ondersteuning is verder
beperkt. Zie voor info: ‘vrijwillig vertrek uit Nederland/ herintegratieprojecten/ Herintegratie Regeling
Terugkeer’ of bel 0900-746.44.66
GRETA publishes its 2nd General Report on human trafficking (August 2011 - July 2012)
GRETA is the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings at the Council of Europe.
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