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POST-DEPORTATION RISKS: A COUNTRY CATALOGUE OF EXISTING REFERENCES
Stichting LOS heeft een landenoverzicht gepubliceerd met een lijst van mogelijke risico’s na uitzetting. De
lijst bevat een overzicht, verzameld uit Nederlandse en internationale rapporten, van gedocumenteerde
risico’s na uitzetting op korte en langere termijn, ingedeeld per land van herkomst. Zo blijkt dat mensen
bij gedwongen terugkeer een boete kunnen krijgen of vastgezet worden vanwege een eerdere illegale
uitreis of vanwege vermeend landverraad. Ook moeten terugkeerders soms ambtenaren op het vliegveld
omkopen om een veilige toegang te verkrijgen, zelfs wanneer zij in het bezit zijn van een laissez passer.
De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen niet structureel onderzoek te doen naar risico’s voor
mensen direct na aankomst op de luchthaven. Ondanks dit gebrek aan informatie voert de Nederlandse
overheid de druk op terugkeer wel op.
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Country%20Catalogue%20Post%20Deportation%20Ris
k%20DEF.pdf (juni17)
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1. BASISRECHTEN
Aanwijzing: geen TBS bij vreemdelingen
Het College van procureurs-generaal geeft advies om geen TBS op te leggen aan vreemdelingen. Immers,
in veel gevallen zullen zij na hun straf hun verblijfsrecht verliezen. Mensen met TBS kunnen moeilijk
uitgezet worden, omdat dezelfde behandeling in het herkomstland meestal niet bestaat. Daarom mag
alleen TBS opgelegd worden als er verpleging nodig is. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: afname ernst van misdrijven moet meewegen bij intrekken van vergunning na 36jr verblijfsrecht
Deze man had vanaf 1978 tot 2014 een verblijfsvergunning. Hij heeft gedurende 24jr strafbare feiten
gepleegd. Maar volgens de Raad van State is de aard van de strafbare feiten sinds 2000 duidelijk
verminderd. Dat moet meegewogen worden in de afweging of het intrekken van een vergunning
gerechtvaardigd is, in relatie met de lange duur van het verblijf. Zie hier
Rb (MK): verwesterde Afghaanse jonge vrouw geen vluchteling
Deze Afghaanse vrouw is als 14-jarige naar Nederland gekomen, en is nu meerderjarig. Volgens de
rechtbank is ‘verwestering’ geen vluchtgrond die past in het Vluchtelingenverdrag. De vrouw heeft altijd
bij haar familie in het AZC gewoond en is dus niet alleenstaand. Bij terugkeer kan zij zich opnieuw
aanpassen aan de Afghaanse normen, vindt de rechter. Zie hier
WBV 2017/4 : nieuwe criteria gezinshereniging
Bij gezinsmigratie bestaat een inkomenscriterium. De Raad van State had eerder geoordeeld dat dit voor
flex-werkers onrechtvaardig uitpakt. Daarom is nu het vreemdelingenbesluit gewijzigd. Als een
flexwerker een arbeidsovereenkomst heeft van korter dan een jaar, wordt naar het inkomen van het
afgelopen jaar gekeken en naar de vooruitzichten voor de komende 6 maanden. Zie hier
Rb: Belgieroute voor verblijf bij NLs kind is geen misbruik
Deze zaak gaat over een moeder van een Nederlands kind en haar minderjarige zus. Deze familie heeft
als EU-burgers enkele maanden in Belgie gewoond, met steun van STIL (hulporganisatie in Utrecht). Zij
komen nu terug en vragen verblijf in Nederland. De IND vond dit misbruik van recht.
De rechter besluit dat het geen misbruik is. De familie heeft daadwerkelijk in Belgie gewoond en had
daar een zorgverzekering. Er is geen reden om de verblijfsvergunning in NL te weigeren. Zie hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
Hoge Raad: geen straf voor hulp bij illegale overkomst bij humanitaire redenen
In de wet staat dat mensensmokkel altijd strafbaar is. Maar tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
(in 2004) is de vraag gesteld of dit ook bij humanitaire redenen bestraft moet worden. Uiteindelijk zijn
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humanitaire redenen niet als uitzondering in de wet beschreven, omdat handelen op humanitaire
gronden altijd een reden is om geen straf op te leggen.
De Hoge Raad legt de humanitaire clausule als volgt uit: de pleger heeft, staande voor de noodzaak te
kiezen uit onderling strijdige plichten en belangen, de zwaarstwegende laten prevaleren. Ook kan een
beroep op psychische overmacht gedaan worden: een van buiten komende drang waaraan de verdachte
redelijkerwijs geen weerstand kon en hoefde te bieden. Dit kan in het bijzonder van toepassing zijn bij
vluchtelingen die niet op een andere manier in veiligheid gebracht kunnen worden.
Er moet dus altijd een individuele afweging gemaakt worden. De Hoge Raad besluit in deze zaak geen
straf op te leggen vanwege humanitaire redenen. Zie hier
INLIA: vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst
Uit de cijfers van DT&V blijkt dat van de in totaal 2.703 vastgezette vreemdelingen in 2016 er maar 914
(33,8%) zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. In 2012 bedroeg dit percentage 34,5%. Ook
opmerkelijk is dat de meeste vreemdelingen 382 (42%) zijn uitgezet naar Albanië. Na Albanie volgen
Afghanistan (36 personen), Marokko (33 personen) en Nigeria (33 personen). Zie hier
SvV&J: aantal verdwenen kinderen uit registratiesystemen
Uit cijfers van de IND blijkt dat in 2016 in totaal 3230 kinderen uit de registratie geschrapt zijn. Daarvan
zijn er 150 gedwongen vertrokken, 1680 vrijwillig en 1410 zijn vertrokken zonder bekende bestemming.
Dit betreft zowel alleenstaande minderjarigen als minderjarigen in gezinsverband . Zie hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Conference Transnational families and divorce: revisiting marital break-up, 27-29 Sept, Nijmegen
The issue of divorce remains largely unexplored. The present conference examines transnational divorce
by taking into account the different socio-legal and cultural contexts within which it occurs, notably how
state policies influence the process of marital dissolution. Zie hier
UAF: MBO-helpdesk
De mbo-helpdesk van UAF beantwoordt vragen van vluchtelingen en hun begeleiders over alle aspecten
van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om studie- en beroepskeuze,
toelatingseisen, voorschakeltrajecten en de financiering van opleidingen.
De mbo-helpdesk is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag via het telefoonnummer van het UAF:
(030) 252 08 35 en mbo@uaf.nl.

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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