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BED-BAD-BROODOPVANG: VALSE HOOP OF BITTERE NOODZAAK?
Uit het rapport blijkt dat stopzetten van opvang geen enkel effect heeft als het gaat om het bespoedigen
van vertrek, en dat het bovendien een uitgesproken negatief effect heeft op de gezondheid van mensen.
Op straat moeten (over)leven trekt een zware wissel op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het
gaat bovendien vaak om mensen die al met medische klachten kampen. Het Rijksbeleid treft juist
kwetsbare mensen extra hard.
Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat het stukken beter. Met mensen zelf
èn met de uitstroom naar een legaal bestaan - hier of elders. Sleutelfactoren zijn: stabiliteit, rust, privacy
en ondersteuning door gespecialiseerde organisaties die mensen helpen weer zelf regie te nemen in hun
leven.
Het rapport beveelt het Rijk dan ook aan om de gemeenten de ruimte te geven om menswaardige
opvang te bieden, met rust, stabiliteit en begeleiding. De onderzoekers achten nachtopvang
onvoldoende. Zie hier
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1. BASISRECHTEN
CRvB: na beeindigen samenleving nog steeds geen toeslagen voor legale partner
De Centrale Raad van Beroep concludeert dat een ongedocumenteerde huwelijkspartner niet ‘duurzaam
gescheiden’ kan leven zolang het stel nog de intentie heeft om samen te blijven. Daarom kunnen de
toeslagen van de legale partner nog steeds ingetrokken worden, ook al is de ongedocumenteerde
partner uitgeschreven. Zie hier
NVVB: waarschuwing voor schijnerkenningen van kinderen van migrantenmoeders
De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken waarschuwt voor het registreren van erkenningen van de
ongeboren vrucht van een zwangere vrouwen met zwak verblijfsrecht door NLse mannen. Het
vermoeden bestaat dat de vader geen relatie met het kind of de moeder heeft, maar de registratie
alleen als doel heeft de uitzetting van de vrouw te voorkomen. Zie hier
Hoge Raad: kind uit destijds bigaam Marokkaans huwelijk verkrijgt het NLerschap niet via zijn vader
De Hoge Raad stelt dat een kind van een Nederlander met zijn tweede (Marokkaanse) vrouw niet
automatisch het Nederlanderschap verwerft. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: geen mvv want eerder onjuiste informatie verstrekt
De Raad van State besluit dat de toelating en verblijfsvergunning van iemand die eerder valse informatie
heeft verstrekt bij een toelatingsverzoek geweigerd mag worden. Zie hier
Rb: IOM-bezoek weegt mee bij beoordeling asielverzoek
De rechtbank vindt dat het bezoek aan IOM voor een eventuele vrijwillige terugkeer, afbreuk doet aan
de gestelde vrees voor vervolging bij terugkeer. Het asielverzoek is ongeloofwaardig. Zie hier
SvV&J: Burundi-beleid
Op 1 juli aanstaande loopt het besluit -en vertrekmoratorium voor Burundi af. Er is nieuw beleid
vastgesteld. Journalisten, oppositieleden en personen actief in het maatschappelijk middenveld (zoals
NGO’s of andere organisaties die worden gezien als tegenstanders van de regering).worden beschouwd
als risicogroepen. Zij hoeven niet te bewijzen dat de overheid hen niet kan beschermen. Ook wordt er
niet van uitgegaan dat zij zich elders in Burundi kunnen vestigen. Ook vrouwen die te vrezen hebben
voor sexueel geweld kunnen makkelijker een vergunning krijgen. Zie hier
Rb:nareis zieke moeder van volwassen zoon
De rechtbank besluit dat de IND een inreisvisum moet geven aan een zieke Syrische moeder die mantelzorg nodig heeft van haar zoon in NL. De dochter die nu mantelzorg geeft, blijft niet in Syrie. Zie hier
RvS: Armenier met strafblad en NLse partner die niet naar Armenie kan krijgt geen verblijf bij kind
Deze zaak gaat over een Armenier met een strafblad, waardoor hij geen verblijfsrecht heeft. Zijn partner
kan niet uit Nederland vertrekken. Ze hebben samen een kind. De Raad van State oordeelt dat het
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belang van het kind op gezinsleven met beide ouders niet zo zwaar weegt dat de vade daarmee toch een
verblijfsvergunning moet krijgen. Zie hier
Rb: inkomenseis zelfstandige bij EU-verblijfsrecht Griekenland
Een Egyptische vreemdeling, die in Griekenland de status van langdurig ingezetene heeft, wil in
Nederland arbeid als zelfstandige verrichten. Hij heeft een ondernemingsplan en drie werkgevers die
hem willen inhuren. De rechter vindt dat de IND individueel moet onderzoeken of hij hiermee voldoende
verdient, zodat hij niet van de bijstand afhankelijk wordt. Zie hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
MvSZW: boetes bij illegaal werk
Volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen moet iedereen die een vreemdeling arbeid aanbiedt zijn
identiteit controleren met de originele documenten. Werkgevers riskeren een boete van € 1.500,- als zij
dit niet doen. De boete wordt verhoogd bij herhaalde overtreding. Intern heeft de Arbeidsinspectie
afgesproken om particulieren niet te beboeten.
In 2014, 2015 en 2016 hebben resp. 11, 63 en 57 werkgevers een boete opgelegd gekregen voor het niet
controleren van de identiteit. Er zijn geen boetes opgelegd aan particulieren.
Zie hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
WHO: Undocumented women and access to health services
The World Health Organization’s (WHO) European magazine on sexual and reproductive health Entre
Nous published an article on undocumented women’s access to health services in Europe. The article
describes the obstacles faced by women with irregular status in getting health care, and the impact on
their health, families and communities. It also outlines health professionals’ ethical duty to provide care
on a non-discriminatory basis. The full issue available is here
10th People’s Global Action on Migration, Development and Human Rights 3-4 July, Berlin
The 10th People's Global Action (PGA) on Migration, Development and Human Rights provides an
independent space for dialogue, assessment of critical migration developments, and strategizing.
IOM werft native consultants voor interviews
IOM recruits three consultants to conduct interviews with recently arrived migrants from Ethiopia,
Nigeria, Somalia, and Iraq. Main requirements: Bachelor’s degree, work permit and fluency in English
and at least one of these languages : Arabic, Kurdish, Amharic, Oromo, Somali. More info here
Applications should be send to iomnlrecruitment@iom.int before 21 June 2017.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder
(‘ongedocumenteerden’).
Hang verblijfsvergunning
16 • 3011 GG Rotterdam
• tel: 010 7470156 Stichting LOS zet zich in voor de
basisrechten van deze migranten
en
hun
kinderen.
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