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UITSTEL BEOORDELING IRAKESE ASIELZOEKERS UIT ISIS-GEBIED

De staatssecretaris heeft laten weten dat Irakese asielzoekers uit het gebied waar ISIS nu de macht
heeft, voorlopig niet beoordeeld worden. Er komt een nieuw ‘ ambtsbericht’ in september, waarin de
situatie in Irak opnieuw beschreven wordt. Op basis daarvan zal nieuw beleid worden gemaakt.
Als een Irakese asielzoeker uit ISIS-gebied duidelijk gevaar loopt bij terugkeer, zal hij wel een asielstatus
krijgen.
Asielzoekers uit gebieden waar ISIS niet actief is, zoals het Koerdische gebied, kunnen gewoon
beoordeeld worden.
Lees de brief hier
Volgens de Raad van State, de hoogste rechter, kunnen mensen die een reguliere verblijfsvergunning
willen, nog steeds naar Irak terug om een mvv (inreisvisum) voor Nederland aan te vragen. Lees de
uitspraak hier
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1. BASISRECHTEN
SvV&J: beleid opvang uitgeprocedeerden in andere Europese landen
De staatssecretaris heeft onderzoek laten uitvoeren naar de opvang van uitgeprocedeerde
asielzoekers in andere Europese landen. Uit het onderzoek blijkt dat een zestal landen opvang blijft
bieden, ook al is de asielzoeker uitgeprocedeerd. De faciliteiten worden wel aangepast, soms
afhankelijk van de mate van meewerken aan terugkeer.
De staatssecretaris vindt het niet wenselijk om ook in Nederland opvang te blijven bieden. Hij is bang
voor aanzuigende werking, hoge kosten, en minder terugkeer-bereidheid.
Lees de brief van de staatssecretaris hier; en het onderzoek hier
CoE: A new Convention for combating domestic violence
The Convention sets out, and calls for the implementation of, legally binding standards to prevent
violence against women, protect survivors and punish perpetrators. Requiring state parties to ensure
availability of services such as hotlines, shelters, medical assistance, counselling, and legal aid, the
Convention prohibits discrimination on the grounds of migration status (Article 4).
Now that the Convention is in force, the Group of experts on action against violence against women
and domestic violence (GREVIO) will measure the extent to which state parties are adhering to it. In
addition to reports received from national governments, these experts will rely on information from
NGOs and national parliaments, and may also conduct field trips as part of their inquiry.
See: Links page (link) and Full-text Convention (pdf)

2. TOELATINGSBELEID
RvS en Rb over terugsturen asielzoekers die via Italie hebben gereisd.
De staatssecretaris antwoordde een maand geleden op kamervragen dat hij geen asielzoekers die via
Italie hebben gereisd, daarheen terug zal sturen, als ze een kind hebben jonger dan 5 jaar.
Denemarken stuurt niemand naar Italie terug, omdat het Europese Hof van Justitie daar tegen is.
Binnenkort zal het Europese Hof een besluit nemen over de omstandigheden van asielzoekers in Italie,
de zaak Tarakel. Daarbij gaat het om een gezin met vier kinderen, waarvan één onder de vier.
De rechtbank Roermond (AWB 14/15286, 24.7.14) besloot onlangs dat gezinnen met kinderen ouder
dan vier ook niet naar Italie gestuurd mogen worden, omdat het gezin Tarakel ook oudere kinderen
heeft. De Raad van State besloot dat volwassenen wel naar Italie teruggestuurd mogen worden.
RvS: altijd beoordelen of terugkeer bekeerde moslim een risico is
De Raad van State besloot in deze zaak dat de bekering geen ‘novum’ was, want de asielzoekster was
al bezig met haar bekering tijdens haar vorige asielverzoek. Ze had het toen al moeten vertellen.
Maar omdat terugkeer als bekeerling voor haar wel een risico is, moet de IND toch een eigen afweging
maken over het risico dat zij loopt bij terugkeer. Dat volgt uit Europese jurisprudentie. Lees hier
Europees Hof van Justitie: na 5 jaar huwelijk met EU-burger volgt duurzaam verblijf
Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat een verblijfsrecht op grond van een huwelijk met een
EU-burger (‘Belgie-route’) duurzaam wordt na 5 jaar verblijf, ook al leven beide partners intussen
gescheiden en hebben zij nieuwe relaties aangeknoopt. Als er geen sprake was van een schijnhuwelijk
vanaf het begin, en als beide partners gehuwd gebleven zijn, en als de EU-burger bleef voldoen aan de
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vereisten van het EU-burgerschap, dan heeft de niet-Europese partner na 5 jaar recht op een
onafhankelijke verblijfsvergunning (HvJEU, C-244/13 (Ogieriakhi), 10.7.14)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS over inreisverbod
Inreisverboden zijn ingevoerd in 2012, toen de Europese Terugkeerrichtlijn van kracht werd. Sindsdien
krijgt iedereen die Nederland moet verlaten, een inreisverbod van 2 jaar, een zogenaamd ‘licht
inreisverbod’. Mensen met een strafblad kunnen een inreisverbod krijgen van 5 tot 10 jaar (een ‘zwaar
inreisverbod’), vroeger kreeg je dan een ‘ongewenstverklaring’. Met een inreisverbod kun je moeilijker
legaal worden, en je bent ook strafbaar als je in Nederland verblijft met een inreisverbod. Het
inreisverbod geldt voor heel Europa.
Sinds 2012 zijn er al heel veel inreisverboden afgegeven. In de praktijk zijn de consequenties van een
licht inreisverbod niet zo ernstig, er zijn bijna geen boetes en bij de meeste aanvragen voor
verblijfsvergunningen vervalt het inreisverbod. De consequenties van zware inreisverboden zijn wel
ernstig, vooral omdat je daarmee nauwelijks meer legaal kunt worden.
De Raad van State besloot onlangs dat een zwaar inreisverbod wel gebaseerd moet zijn op recente
daden. Een misdrijf uit 1994, waarop 2 weken gevangenisstraf stond, mag niet meer gebruikt worden
om een zwaar inreisverbod af te geven. (ABRvS, 201306380/1/V4, 23.6.14)
SvV&J: Dienst Terugkeer en Vertrek wordt bevoegd om vreemdelingendetentie op te leggen
De staatssecretaris start met een pilot om bepaalde medewerkers van de DT&V de bevoegdheid te
geven om zelf vreemdelingendetentie op te leggen. Ze hebben daarvoor dan niet meer de
Vreemdelingenpolitie of de Marechaussee nodig. De staatssecretaris vindt dat efficienter, en vindt ook
dat de DT&V-medewerkers beter op de hoogte zijn van de individuele zaak. De pilot wordt na 1 jaar
ge-evalueerd. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Ines Keygnaert: ‘Sexual Violence and Sexual Health in Refugees, Asylum Seekers and Undocumented
Migrants in Europe and the European Neighbourhood: Determinants and Desirable Prevention’
Dit doctoraatsonderzoek toont aan dat vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf
meer dan anderen slachtoffer zijn van seksueel geweld. Professionele hulpverleners zijn sterk
vertegenwoordigd onder de plegers. Het overheersende beeld dat vrouwen a priori slachtoffers zijn en
mannen a priori plegers, blijkt niet van toepassing te zijn op de onderzochte groep.
Ines Keygnaert adviseert om status en migratie als een specifieke gezondheids-beïnvloedende factor te
beschouwen. Ook moet er meer aandacht komen voor mannelijke slachtoffers en vrouwelijke daders.
Stichting LOS is verhuisd!
Wij zijn inmiddels verhuisd naar het adres van de Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR in Rotterdam.
Ons telefoonnummer is geworden: 010 7470156 (maar we hebben helaas nog wel telefoonproblemen)

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

