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JEUGDZORG STRAKS TOCH BESCHIKBAAR VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

De Wet op de Jeugdzorg sluit ongedocumenteerde jongeren uit van zorg. In het ontwerpbesluit, wat
vorige week werd gepubliceerd, wordt deze uitzondering ongedaan gemaakt.
In de uitvoering zullen ongedocumenteerde jongeren dezelfde toegang tot jeugdzorg hebben als
andere jongeren, behalve dat elk half jaar een nieuw besluit moet worden genomen. En dat pleegzorg
alleen maar ingezet wordt als het noodzakelijk is in het belang van de jongere.
Lees het ontwerpbesluit hier
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1. BASISRECHTEN
Rb: bewoners vluchthaven moeten individuele aanvragen indienen voor opvang
De rechtbank Amsterdam heeft de collectieve aanvraag van de bewoners van de Vluchthaven voor
opvang afgewezen. Wel moet elke bewoner de kans krijgen om een individueel oordeel te vragen over
zijn kwetsbaarheid indien hij op straat gezet wordt. Lees de uitspraak hier
Slachtofferrichtlijn gepubliceerd
De slachtofferrichtlijn regelt de rechten van slachtoffers van misdrijven. Het is een Europese richtlijn,
die op 16 november 2015 in Nederlands recht moet zijn omgezet. Bijzonder is, dat
ongedocumenteerde slachtoffers dezelfde rechten krijgen als slachtoffers mét een verblijfsvergunning.
Het wetsvoorstel is net gepubliceerd. Hierin staat helaas niets bijzonders over de rechten van
ongedocumenteerden. Lees het wetsvoorstel hier.
De staatssecretaris heeft een internetconsultatie toegezegd in de zomer, die is nog niet beschikbaar.

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: intrekken vergunning na 6mnd detentie in buitenland
Een verblijfsvergunning wordt ingetrokken als de betrokkene meer dan 6 maanden in het buitenland
verbleef. Detentie was hierop een uitzondering, omdat dit geen vrijwillig vertrek is. Maar de
staatssecretaris gaat dit wijzigen. Detentie geldt in de toekomst als vrijwilig vertrek (besluit)
SvV&J: beleid terugsturen asielzoekers naar Italie?
Volgens de Dublinverordening worden asielzoekers die eerder in Italie zijn geweest, naar dit land
teruggestuurd. Het Europese Hof zal binnenkort een zaak behandelen van een gezin met kleine
kinderen die door Zwitserland naar Italie dreigen te worden teruggestuurd. Eerder heeft het Europese
Hof diverse keren ingegrepen wanneer asielzoekers naar Italie dreigden te worden uitgezet.
In Denemarken worden kwetsbare asielzoekers niet naar Italie uitgezet. Maar Nederland blijft toch
doorgaan met terugsturen (antwoord kamervraag 2.7.14). De Raad van State keurde dit beleid onlangs
weer goed (ABRvS 201403712/1, 1.7.14).
Rb: homosexualiteit in Marokko geen reden voor asiel
De rechtbank besluit dat homosexualiteit in Marokko nauwelijks bestraft wordt, en dat homosexuelen
hun sexualiteit vrij kunnen beleven. Het asielverzoek wordt afgewezen (Rb Amsterdam, 14/11911,
20.6.14)
RvS: bescherming mogelijk tegen vrouwenbesnijdenis in Nigeria
In deze zaak stelt de Raad van State dat opvangorganisatie Naptip in Nigeria kan helpen bij
bescherming tegen het risico van vrouwenbesnijdenis. De aanvraagster, een vrouw met dochter, hoeft
niet in NL te blijven om tegen vrouwenbesnijdenis beschermd te worden. (uitspraak)
SvV&J: Europese slachtoffers mensenhandel zijn al legaal, krijgen geen status als slachtoffer meer
De Staatssecretaris kondigt een beleidswijziging aan, in de toekomst krijgen Europese slachtoffers van
mensenhandel geen status als slachtoffer meer. Ze kunnen nog wel gebruik maken van speciale
voorzieningen als opvang. Lees meer hier
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Rb: wel kinderpardon als het kind niet actief is onttrokken aan rijkstoezicht
Kinderen krijgen recht op kinderpardon als zij zich niet langer dan 3 maanden onttrokken aan toezicht.
De rechtbank maakt in dit besluit onderscheid tussen kinderen die zijn weggegaan, en kinderen
waarvan de overheid het dossier heeft gesloten. In dat laatste geval is geen sprake van onttrekken aan
toezicht en zouden ze dus wel voor het kinderpardon in aanmerking moeten komen (uitspraak)
SvV&J: zoekjaar na afstuderen wordt verlengd
Buitenlandse studenten mogen na afloop van hun studie 1 jaar in Nederland blijven om werk te
vinden. Als ze werk vinden, krijgen ze een vergunning als arbeidsmigrant. De staatssecretaris kondigt
nu aan dat de termijn waarbinnen het zoekjaar opgenomen mag worden, tot 3 jaar wordt verlengd.
(SvV&J, 1.7.14)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: inreisverbod mag bij vrijwillige uitreis na eerder illegaal verblijf
De Raad van State besluit dat een inreisverbod mag worden uitgereikt aan een vreemdeling die
vrijwillig vertrekt, als die vreemdeling eerder illegaal in Nederland verbleef. Een inreisverbod verbiedt
de inreis naar Europa voor minstens 2 jaar. Het inreisverbod wordt opgeheven als de vreemdeling wil
terugkomen voor bijzondere redenen zoals bijvoorbeeld gezinshereniging. (uitspraak)
RvS: vreemdelingendetentie mag niet als de vreemdeling zelfstandig kan uitreizen
Deze fransman was na strafrechtelijke detentie in vreemdelingenbewaring gezet. Hij had zelf een
vliegticket gekocht en wilde zelfstandig naar Frankrijk terugreizen. De Marechaussee wilde eerst
afwegen of ze hem moesten begeleiden bij zijn uitreis en hielden hem daarom nog vast. Dat mocht
niet, vindt de Raad van State (uitspraak)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Women, migration and development: Investing in the future, 17-18 juli London
The Overseas Development Institute (ODI) and CARE International UK are hosting an international
conference which aims to both highlight potential solutions for improving the protection of migrant’s
rights, and to ensure that debates around migration are firmly located within the broader sustainable
development agenda. The conference will focus on two key thematic areas: vulnerabilities faced by
women migrant workers and challenges in developing lasting policy solutions.
Info: http://www.odi.org/events/3978-women-migration-development-investing-future
Gemeente Utrecht betaalt ook voor eigen bijdrage medicijnen van ongedocumenteerden zonder geld
Nav vragen van PvdA en GL heeft de gemeente Utrecht op 18 juni besloten de eigen bijdrage voor
medicijnen van ongedocumenteerden te betalen, tot 1 januari. Gemeente Utrecht volgt daarmee
eerdere initiatieven van de gemeenten Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Arnhem, Amsterdam,
Rotterdam en den Bosch.
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Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 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.

