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12 MEI DEBAT VREEMDELING IN NEDERLAND – MENSENHANDEL

Mensenhandel naar Nederland lijkt toe te nemen. Justitie vermoedt echter misbruik van de regeling die
slachtoffers van mensenhandel een tijdelijke verblijfsvergunning verleent ('B9') en neemt maatregelen.
Debat met o.a. Jolanda de Boer (officier Mensenhandel Parket Amsterdam), Jerrol Marten (manager
Coördinatiecentrum Mensenhandel CoMensha), Ineke van Buren (coördinator Netwerk Mensenhandel
bij Fier Fryslân), Frank Nooteboom (onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel) en
André Elissen (van 2010-2012 PVV-Tweede Kamerlid). O.l.v. journalist Els van Driel (IKON) en cultureel
antropoloog Geeske Hovingh. M.m.v. Colet van der Ven.
Wanneer: 12 mei, 14.00u in De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102 Amsterdam
Kaarten: € 2,50 via www.denieuweliefde.com
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1. BASISRECHTEN
Teeven: EU-burgers hebben recht op bijstand zolang IND verblijfsrecht niet intrekt
Naar aanleiding van vragen van de PVV vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep,
bevestigt de staatssecretaris dat EU-burgers recht hebben op bijstand. De IND kan daarna wel
besluiten het verblijfsrecht in te trekken, maar dit moet altijd individueel beoordeeld worden. Als de
EU-burger heeft gewerkt kan intrekken meestal pas na 6 maanden bijstand.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1978.html

2. TOELATINGSBELEID
Wet Modern Migratiebeleid van kracht op 1 juni 2013
Met de Wet Modern Migratiebeleid (MoMi) zal de rol van de ‘referent’ wettelijk vastgelegd worden.
Een referent is bijvoorbeeld een partner of een werkgever of een onderwijsinstelling.
Tegelijk met de invoering van de wet MoMi zullen ook andere wijzigingen ingaan:
- de mogelijkheid van gezinsvorming voor ongehuwde partners wordt weer ingevoerd.
- mensenhandelslachtoffers zullen geen rechtmatig verblijf meer hebben tijdens beklag.
- migranten met een buitenschuldstatus, status als alleenstaande minderjarige of een vervolgstatus
medische behandeling mogen werken zonder tewerkstellingsvergunning
- ook au pairs en jongeren in een uitwisselingsprogramma mogen zonder twv werken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-166.html
RvS: Intrekken asielvergunning bij terugreis naar herkomstland mag niet zomaar
Volgens de wet mag een asielvergunning alleen ingetrokken worden als onjuiste gegevens verstrekt
zijn, die zouden hebben geleid tot een afwijzing als ze eerder bekend zouden zijn. In deze zaak gaat het
over een Soedanees die naar zijn herkomstland reisde. Volgens de Raad van State is dat onvoldoende
voor het intrekken van de vergunning. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ8715
Rb: intrekken asielvergunning na 20jr is nog mogelijk bij veelpleger met ernstige delicten
Deze zaak gaat over een Somalier die 20jaar een vergunning had. De afgelopen jaren zijn de
mogelijkheden om een vergunning in te trekken bij criminele antecedenten uitgebreid. In deze zaak
besloot de rechter dat de poging tot zware mishandeling zowel als de poging tot doodslag een ernstige
inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer vormt, en dat de asielvergunning daarom
mocht worden ingetrokken. Ook wordt een inreisverbod van 10 jaar opgelegd, waarbij de rechter
rekening heeft gehouden met het gezinsleven van de dader. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9213
RvS: intrekken status Irakees en Turk, beide met ernstig strafblad
De Irakese jongen was 5 jaar legaal in NL en was veroordeeld voor diefstal, poging tot zware
mishandeling en straatroof. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ8680
De Turkse jongen was 7 jaar legaal in NL en was meerdere keren veroordeeld voor verkrachting en
diefstal. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ8679
RvS: intrekken B9-vergunning (mensenhandelslachtoffer) mag met terugwerkende kracht
In deze zaak was de rechtbank het niet eens met de beslissing van de IND om de vergunning met
terugwerkende kracht in te trekken, omdat dan ook de uitkering met terugwerkende kracht onterecht
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was verstrekt en terugbetaald zou moeten worden. De Raad van State besluit dat intrekking wel mag,
en dat de bijstand in het algemeen niet teruggevorderd wordt www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9028
RvS: voor verblijfsrecht illegale ouder van NLse kinderen is risico uithuisplaatsing kinderen belangrijk
In deze zaak gaat het over een gezin met één Nederlandse ouder en Nederlandse kinderen. De NLse
ouder kan niet goed voor de kinderen zorgen en heeft de illegale ouder nodig. De Raad voor
Kinderbescherming heeft al geschreven dat de kinderen mogelijk uit huis geplaatst zullen worden als
de illegale ouder uitgezet wordt. De Raad van State besluit dat de Staatssecretaris hier meer rekening
mee moet houden. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9025
RvS: langdurig verblijf (met) kinderen onvoldoende voor statusverlening
In meerdere zaken besloot de Raad van State recent dat moeders met kinderen die al lang in
Nederland wonen, geen recht op een verblijfsvergunning hebben. De zaken gaan over:
- Angolese vrouw, 14 jaar in NL met twee kinderen www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9017
- 49-jarige Ghanese vrouw, 24 jaar in NL met kinderen www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9026
- Ghanese kinderen, 12jaar in NL www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ8723
- 4 Armeense kinderen, 10 jaar in NL www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ8682

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: controle op identiteit mag bij ‘hinderlijk gedrag’ en straatruzie
In twee recente zaken besloot de Raad van State dat de politie op grond van de Algemene
Politieverordening bevoegd is om de identiteit te vragen. Als daarbij ‘redelijk vermoeden van illegaal
verblijf’ ontstaat, kan de vreemdeling ook vastgezet worden. De zaken gaan over:
- ‘hinderlijk ophouden in een galerij in de Bijlmer’ www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ9018
- straatruzie www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BZ8728
College voor de Rechten van de Mens vindt huiszoeking bij vreemdelingen privacyschending
Het College voor de Rechten van de Mens zal onderzoek doen naar privacy van vreemdelingen, nu de
Tweede Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen waarin huiszoekingen bij illegale vreemdelingen
gemakkelijker gemaakt zijn. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32528-A.html). Lees de tekst van het CRM hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Netwerkbijeenkomst Huwelijksdwang en Achterlating, Amsterdam 16mei 13-17u
Huwelijksdwang en achterlating horen niet thuis in onze samenleving; het is in strijd met de
mensenrechten en is ook strafbaar. Het vraagt kennis en vaardigheden om tot een goede analyse
huwelijksdwang en/of achterlating te komen. Het blijft belangrijk om elkaar te ontmoeten en de
kennis met elkaar te delen! Info: communicatie@shg-amsterdam.nl.
VOORAANKONDIGING Netwerkbijeenkomst HA

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is3sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de
basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

