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INTERNETCONSULTATIE INREISVERBOD
Het inreisverbod is een vorm van strafbaarstelling van illegaal verblijf. Migranten die illegaal worden
aangetroffen, of die hun terugkeertermijn hebben overschreden, krijgen een inreisverbod van 2-5 jaar.
Als ze een strafblad hebben, krijgen ze een inreisverbod van 5- 10 jaar. Verblijf met een inreisverbod is
strafbaar, en een inreisverbod verhindert inreis met een visum naar de hele EU.
Uit onderzoek van het WODC blijkt dat het inreisverbod nutteloos is, omdat overheidsdiensten het lang
niet altijd opleggen, en meestal niet bestraffen. Toch heeft staatssecretaris Teeven voorgesteld om het
(lichte) inreisverbod te verzwaren van 2 naar 3 jaar, of naar 5 jaar bij langdurig illegaal verblijf. Bij
vrijwillige terugkeer wordt het inreisverbod met 2 jaar verkort. Hij hoopt dat dit verzwaarde
inreisverbod wel stimuleert tot terugkeer.
Op het wetsvoorstel kan tot 20 maart gereageerd worden via internetconsultatie. Zie de consultatie
hier en de reactie van Stichting LOS hier.
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1. BASISRECHTEN
SvV&J: NLse kinderen soms wel in gezinslocatie
Gezinslocaties zijn een soort Asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige
kinderen. Soms wonen er ook ongedocumenteerde vrouwen met NLse kinderen. De afgelopen tijd zijn
die regelmatig weggestuurd. Op vragen van Groen Links heeft Teeven geantwoord dat NLse kinderen
niet in de Gezinslocaties horen, tenzij er geen andere opvang voor de kinderen beschikbaar is. Lees
hier
CRvB: vrijstelling griffierecht
Volgens de Centrale Raad van Beroep kan vrijstelling van het griffierecht gegeven worden als het nettinkomen van iemand minder is dan 90% van de bijstandsnorm, en er geen vermogen is. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: geen 15c Tripoli
De Raad van State besluit, op basis van veel documentatie, dat er geen sprake is van willekeurig
geweld tegen burgers in Tripoli, Libie. Daarom krijgen Libiers niet automatisch asiel. Lees hier
RvS: Vragen Afdeling over herkenbaarheid terugkeerders en veiligheidssituatie in Somalië
De Raad van State vraagt informatie aan de IND over de veiligheid voor terugkeerders naar Mogadishu
en Zuid- en Centraal Somalie. Volgens het ambtsbericht worden verwesterde Somaliers als spionnen
beschouwd en lopen zij daarom gevaar (ABRvS, 201500595/1, 6.3.15)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: einde visitaties; wel blijft isolatie mogelijk in vreemdelingendetentie
Twee weken geleden publiceerde stichting LOS samen met Amnesty International en Dokters van de
Wereld onderzoek naar de toepassing van isolatie in vreemdelingendetentie. Op 5 maart debatteerde
de Tweede Kamer Commissie over dit onderzoek. De staatssecretaris wil niet toezeggen dat er minder
isolatie gebruikt zal worden. Wel wilde hij visitaties (lichamelijk onderzoek) verminderen. In alle
detentiecentra staan nu bodyscans, en bij isolatie wordt niet standaard gevisiteerd. Lees hier
Rb: lichter middel dan vreemdelingendetentie want niet-uitzetbaar en langdurig verblijf
Deze man is al 35 jaar in NL en heeft vaker in vreemdelingenbewaring gezeten maar kon steeds niet
uitgezet worden. De rechtbank vindt dat een lichter middel dan vreemdelingendetentie toegepast
moet worden, bijvoorbeeld een meldplicht. Hij krijgt vergoeding voor de tijd dat hij ten onrechten in
vreemdelingendetentie zat (Rb Amsterdam, 14/23640, 30.10.14)
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Rb: geen zicht op uitzetting naar China
Volgens de Rechtbank Rotterdam is sinds 11 februari duidelijk dat uitzettingen naar China niet meer
mogelijk zijn. Volgens de IND lukt uitzetting soms wel, omdat sommige Chinezen wel een paspoort
hebben. Omdat de IND niet kan uitleggen waarom deze Chinese man misschien toch een paspoort
heeft, besluit de rechtbank dat vreemdelingendetentie onrechtmatig is. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Foto-expositie (6-28mrt) en film (20mrt) over de strijd van Indonesische arbeidsmigranten
Op 20 maart vertoont de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU)in samenwerking met Doorbraak
in de Leidse Vrijplaats een film over het leven en de strijd van Indonesische arbeidsmigranten zonder
verblijfsrecht in Nederland, en hun zelforganisatie IMWU.
Locatie: Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Info: http://www.doorbraak.eu/20-maart-leidenpremiere-van-film-indonesische-arbeidsmigranten-zonder-papieren-nederland/
Uitwisselingsbijeenkomst over adequate opvang in Amsterdam, 10 april 15.30-19.30u
Tijdens deze uitwisselingsbijeenkomst willen we organisaties en betrokkenen informeren over de
stand van zaken rondom opvang van afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Daarna
volgt een debat met lokale politici over de definitie van adequate opvang en de toekomstplannen van
de gemeente Amsterdam. Aansluitend zal er een feestelijk programma zijn rond de lancering van de
gezamenlijke (hernieuwde) verhalenwebsite www.vluchtgroepamsterdam.amnesty.nl.
Locatie: Zolder Limmikhof, Nieuwe Keizersgracht 1A, Amsterdam. Aanmelden: J.deJonge@amnesty.nl
Conferentie Kwetsbaarheid en (eigen) kracht, 26 mei 10-16.30u A’foort
Deze conferentie wordt georganiseerd door IND, DT&V, COA en gaat over zorg voor kwetsbare
groepen in de vreemdelingenketen. De volgende vragen staan centraal: Hoe identificeren en
beschermen we kwetsbare groepen? Hoe stimuleren we de eigen kracht en verantwoordelijkheid van
asielzoekers en (uitgeprocedeerde) vreemdelingen? Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties van de
Rijksoverheid, gemeenten en ngo’s samenwerken, met name op de “koppelvlakken” van taken en
verantwoordelijkheden?
De organisaties willen hierover graag met alle partijen, ook NGO’s, spreken. Nadere info volgt.

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.
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