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INTREKKEN VERGUNNING STEEDS MAKKELIJKER
Steeds vaker worden verblijfsvergunningen ingetrokken vanwege een strafblad, ook al verblijven
mensen al lang in Nederland en hebben ze familiebanden opgebouwd. Zelfs al zijn ze
ontoerekeningsvatbaar verklaard voor hun daden.
Afgelopen maand keurde de Raad van State bijvoorbeeld een inreisverbod van 10 jaar goed voor een
man die schuldig was aan verkrachting maar in TBS gezet werd omdat hij ontoerekeningsvatbaar
verklaard was. Uitzetting is niet aan de orde. Maar hij heeft wel voor 10 jaar een inreisverbod,
waardoor hij geen sociale rechten heeft. Lees hier
Ook werd na 25 jaar de verblijfsvergunning van een Marokkaanse man ingetrokken vanwege zijn
strafblad. Zijn laatste criminele activiteiten dateerden van 2012, maar de veroordeling was pas recent
en daarom mag het nieuwe recht toegepast worden. Hij heeft gezinsleven met zijn dochter maar dat
kan ook op afstand voortgezet worden, zegt de Raad van State. Lees hier
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1. BASISRECHTEN
IND: einde legalisatie brondocumenten diverse landen
Voor het inschrijven in de gemeente, voor het erkennen van een kind, of voor trouwen zijn
gelegaliseerde brondocumenten nodig. Legalisatie gebeurt meestal via het ministerie van buitenlandse
zaken van het herkomstland en vervolgens door de Nederlandse ambassade aldaar. Maar de
bevolkingsadministratie in veel herkomstlanden is niet betrouwbaar. Daarom legaliseren Nederlandse
ambassades geen documenten uit die landen. Het gaat bv om Eritrea, Guinee, Sierra Leone, Congo,
Nigeria. Meer informatie hier

2. TOELATINGSBELEID
CAT: risico herbesnijdenis in Guinee
Het Anti-Foltercomité van de Verenigde Naties heeft geoordeeld dat het terugsturen van een vrouw
naar Guinee, die in Nederland een hersteloperatie heeft ondergaan, een risico op foltering inhoudt
(CAT 613/2014, 15.12.15).
De Nederlandse Raad van State vindt in het algemeen dat vrouwen naar Guinee teruggestuurd mogen
worden, en dat zij zich kunnen onttrekken aan besnijdenis door zich ver van hun familie te vestigen.
RvS: risico homo bij terugkeer naar Marokko beter onderzoeken
De IND en de rechter oordeelden dat een homosexueel naar Marokko teruggestuurd kan worden
ondanks de restrictieve wetgeving daar, omdat er in de praktijk weinig veroordelingen plaatsvinden.
De Raad van State vindt dat het aantal veroordelingen niets zegt over de repressie van homosexuelen
en vindt dat de rechter opnieuw naar de zaak moet kijken. Lees hier
SvV&J: aanpassing inburgeringseis buitenland gepubliceerd
Op 23 december is de beleidswijziging gepubliceerd met de nieuwe beoordeling voor het
inburgeringsvereiste buitenland. De prijs van het examen en het lespakket gaan omlaag en er komen
meer mogelijkheden voor een individuele beoordeling over de vraag of de aanvrager in staat is het
examen te halen. Daarbij zal ook gekeken worden naar de inspanningen van de aanvrager. Lees hier
RvS: thuiszorg mogelijk niet aanwezig in Armenie
Deze zaak gaat over een Armeense vrouw met hartproblemen. Ze heeft dagelijks thuiszorg nodig. Het
BMA (Bureau Medische Advisering) had niet onderzocht of er in Armenie thuiszorg geleverd kan
worden. Daarom moet de zaak opnieuw onderzocht worden. Lees hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
EHRM: gedwongen terugkeer naar Iran onmogelijk
Nederland heeft op vragen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geantwoord dat
gedwongen terugkeer naar Iran niet mogelijk is. De betrokkene wordt niet uitgezet. Zonder uitzetting
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is er geen risico op mishandeling. Daarom behandelt het EHRM de zaak niet meer. (EHRM, 37504/12
en 78146/12, 10.12.15)

4. WAT IS ER TE DOEN?
International conference of refugees & migrants 26. – 28. february Hamburg/Germany,
This self-organized conference aims at empowering existing and developing new networks
of refugees as well as creating the possibility to analyze the current situation in Germany and Europe.
Join the most important voices in the struggle of refugees and migrants at the conference in order to
develop concrete suggestions to improve the situation. Everybody is welcome!
Infos & programme http://www.refugeeconference.net/
ENNHRI: Mensenrechten moeten uitgangspunt zijn bij de aanpak van mensenhandel
Mensenhandel is nog steeds een wereldwijd probleem. Mensenhandelaren en georganiseerde
criminaliteit verdienen er jaarlijks naar schatting 25 miljard euro aan. Alleen al in Europa leven zo’n
880.000 mensen -mannen, vrouwen en kinderen- feitelijk als slaaf. Zij worden seksueel uitgebuit of
onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld. Mensenhandel is een ernstig misdrijf en is een
grove schending van mensenrechten. lees verder ▸
Stichting Vluchtelingen in de Knel Eindhoven zoekt een: Sociaal-juridisch begeleider 32u pw
Je biedt als kernteamlid intensieve sociaal-juridische begeleiding aan individuele cliënten zodat zij
kunnen werken aan een duurzaam toekomstperspectief in Nederland of het land van herkomst.
Meer informatie hier of bij Maaike Graaf, tel 040-2569517 of info@vluchtelingenindeknel.nl.
Sollicitaties uiterlijk 10 januari per e-mail naar: wilcovanbokhorst@vluchtelingenindeknel.nl
Vacature bij Huize Agnes Utrecht: activerend begeleider (21,6upw)
De begeleider houdt zich bezig met het creëren van een veilige en gezonde woonplek waarin
bewoonsters en hun kinderen zich thuis voelen, zich kunnen ontplooien en zich richten op hun
toekomst. Meer info hier. Sollicitaties tot uiterlijk 12 januari bij José Pauw, coördinator,
coordinator@huizeagnes.nl
Justice and Peace factsheet en facebook Welkom Nederland
De factsheet is hier te vinden. Op de facebook pagina ‘Welkom Nederland’ kunnen lokale initiatieven
op een nationaal niveau gedeeld worden.
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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.

