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VEILIGE AANGIFTE
Ongedocumenteerden kunnen in heel Nederland aangifte doen zonder te hoeven vrezen voor
vervolging. Dat nieuwe beleid van het ministerie voor Veiligheid en Justitie volgt op een succesvolle
Amsterdamse proef. Na Amsterdam startten ook in Utrecht, Den Haag en Eindhoven vergelijkbare
projecten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie voert de mogelijkheid dit jaar definitief in, in heel
Nederland. Voormalig staatssecretaris Teeven gaf zijn zegen aan het programma. Lees hier.
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1. BASISRECHTEN
SvV&J: vergoedingen gemeenten die (nacht)opvang bieden aan uitgeprocedeerden
Op 17 december zegde de Staatssecretaris geld toe aan gemeenten die opvang bieden aan
uitgeprocedeerde asielzoekers, omdat zij hiertoe verplicht waren op grond van de uitspraak van het
Europees Comité voor Sociale Rechten. In antwoord op kamervragen stelt de (nieuwe) staatssecretaris
nu dat de uitwerking door de gemeente Eindhoven, die uitgeprocedeerden 200,- leefgeld per maand
geeft, niet past in zijn vergoedingssysteem (lees hier). De ov-kaarten die de gemeente Amsterdam
geeft passen er wel in (lees hier).
De VNG heeft een formulier gemaakt waarmee gemeenten het geld kunnen opvragen, lees hier
RvS: voor briefadres moeten slaapplaatsen te controleren zijn
Deze zaak gaat over een dakloze, die vraagt om een briefadres in Almere. De gemeente heeft gevraagd
waar hij elke nacht slaapt. Hij heeft drie adressen gegeven, en verteld dat hij ook illegaal in tuinhuisjes
slaapt, maar die adressen niet kan doorgeven omdat de eigenaren dat niet willen en hij daar niet meer
kan slapen als hij de adressen bekendmaakt. De gemeente heeft daarom geweigerd een briefadres te
geven. De Raad van State is het hiermee eens. Lees hier
Hoge Raad: wanneer moet een zaak behandeld worden ondanks niet-betaald griffierecht?
Als het netto-inkomen, in de periode waarop het griffierecht moet worden betaald, lager is dan 90%
van de bijstandsnorm voor alleenstaanden en er geen vermogen is, dan hoeft de aanvrager geen
griffierecht te betalen. De aanvrager moet dit voor het einde van de betalingstermijn laten weten aan
het gerecht. De griffier kan dan onderzoek doen. Als de aanvrager alleen Rva-uitkeringen krijgt, is een
eigen verklaring genoeg. Dit geldt ook voor ongedocumenteerden. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: risico eerwraak Afghanistan blijft na 7jr bestaan
Deze zaak gaat over een jongen die met zijn moeder uit Afghanistan vluchtte vanwege risico op
eerwraak van de kant van zijn vader. In 2007 kregen zij een asielvergunning. Deze dreigt nu
ingetrokken te worden. De rechtbank vindt dat het risico op eerwraak niet geweken is. De man mag
daarom niet naar Afghanistan worden teruggestuurd. (Rb Den Bosch, 14/20218, 25.3.15)
Rb: geen uitzetting naar Afghanistan voor mensen met psychische problemen
Volgens de afspraken met de Afghaanse overheid mogen Afghanen met ernstige psychische of
lichamelijke klachten niet worden teruggestuurd. De rechter besluit daarom dat deze vrouw, die
ernstige psychische problemen heeft en al enkele zelfmoordpogingen heeft gedaan, niet uitgezet mag
worden. (Rb Haarlem, Awb 15/5185; 15/5186, 13.3.15)
RvS: in Nigeria is bescherming tegen besnijdenis mogelijk
De Raad van State besluit dat deze man met dochter zich in een ander deel van Nigeria kan vestigen,
zodat er geen risico meer is op besnijdenis van de dochter. Hij heeft niet noodzakelijk een sociaal
netwerk nodig voor vestiging in een ander deel van Nigeria. Lees hier
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MvSZSW: inburgeringstoets lukt niet online
De minister van Sociale Zaken laat weten dat het inburgeringsexamen buitenland nog steeds niet
online afgelegd kan worden. Daarom worden nu in alle ambassades programma’s geinstalleerd om het
examen offline af te leggen. Lees hier
RvS: na 9jaar mag de IND niet meer eisen dat moeder teruggaat
Deze zaak gaat over een vrouw uit Sri Lanka die al 13jaar in NL is, met haar partner samenwoont
waarmee zij een kind van 9jaar heeft. Ze heeft al vaker aanvragen ingediend voor een
verblijfsvergunning. Die zijn steeds afgewezen maar de vrouw is nooit uitgezet. De Raad van State
beslist dat het in dit geval niet redelijk is om te verwachten dat de vrouw met haar gezin in Sri Lanka
gaat wonen. De IND moet een nieuw besluit nemen. Lees hier
IND: ouderenbeleid
In 2012 werd het ouderenbeleid afgeschaft. Via het ouderenbeleid konden alleenstaande bejaarde
ouders van migranten zich bij hun kinderen in NL vestigen. Nu moeten aanvragen voor verblijf bij
kinderen ingediend worden als ‘toelating familieleven’. Sinds 2012 zijn er 201 aanvragen van bejaarde
ouders voor verblijf bij kind gedaan en 46 toegekend. (SvV&J, INDUIT 14-2456, 3.12.14)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: geen boete voor kapsalon waar Ghanese kappers een stoel huurden
Werkgevers die werknemers zonder verblijfsvergunning laten werken, kunnen een hoge boete krijgen.
In deze zaak legde de arbeidsinspectie een boete van 72.000 euro op aan een kapsalon waarin
Ghanezen een stoel huurden om te werken. De Raad van State besluit dat de Ghanezen zelfstandigen
waren en dat de kapsalon geen werkgever is. De boete is onterecht. Lees hier
RvS: uitzetting Marokko niet mogelijk
Sinds oktober 2014 worden geen zogenoemde laissez passer meer afgegeven door de Marokkaanse
autoriteiten. Daarom is er geen zicht op uitzetting naar Marokko. Marokkanen in
vreemdelingendetentie moeten worden vrijgelaten. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Documentaire 'Dispereert Niet – Save Migration', 19 april 15u Amsterdam
'Dispereert Niet' laat het leven zien van Indonesische migranten zonder verblijfsvergunning in
Nederland. Na de film is er een maaltijd en ruimschoots gelegenheid om nog verder na te praten.
Locatie: Nieuwe Keizersgracht 1a, A’dam. Info: http://wereldhuis.org/category/news/
Paspoort van Amsterdam vernieuwd
Het basisrechtenboekje van Amsterdam is geupdated. In het basisrechtenboekje staan de rechten van
ongedocumenteerden in Amsterdam en de manier om hier gebruik van te maken. Lees hier
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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.

