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BED-BAD-BROOD AKKOORD
Volgens de uitgelekte plannen zullen er acht opvanglocaties verspreid over Nederland komen waar
gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen. Op deze locaties kunnen zij twee
maanden blijven en zich voorbereiden op terugkeer.
Gemeenten zouden daarnaast hun eigen opvanglocaties voor uitgeprocedeerden mogen houden. Zij
zullen daarvoor geen boetes krijgen (zoals gewenst door de VVD) maar ook geen financiele steun (zoals
gewenst door de linkse partijen).
https://nos.nl/nieuws/politiek/, 15.9.17
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1. BASISRECHTEN
Rb: AOW gehuwden ondanks partner in China, want niet duurzaam gescheiden
Deze zaak gaat over een man die getrouwd is met een Chinese vrouw die in China woont. Ze hebben
geprobeerd zich samen in NL te vestigen, maar de vrouw kon geen vergunning krijgen. Het huwelijk is
niet duurzaam verbroken, er is wekelijks contact en de man is in China op bezoek geweest. Daarom is het
tercht dat de man AOW voor gehuwden krijgt. Zie hier
Rb: bijstand na 1jr werk als EU-burger
Deze vrouw uit Engeland heeft in NL gedurende 1jr haar moeder verzorgd, die daarvoor een
Persoonsgebonden Budget inzette. Ze heeft daardoor 1jr legaal gewerkt en heeft daarmee rechtmatig
verblijf gehad. Dat verblijfsrecht gaat niet verloren, zolang ze beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Ze
heeft dus ook recht op bijstand.
Hoewel haar kinderen later naar NL kwamen, geldt het recht op bijstand ook voor hen. Omdat zij niet
formeel met haar partner is getrouwd, krijgt ze voorlopig nog geen partner-bijstand. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
IND: aantal aanvragen om toelating in NL per verblijfsdoel, en toekenningspercentages
eerste helft 2017
aanvragen inwilliging aanvragen
inwilliging
met MVV
zonder MVV
uitwisseling
630
98%
940
99%
studie
3.770
98%
1.270
97%
arbeid tijdelijk
130
78%
80
86%
arbeid regulier
720
75%
260
64%
kennis en talent
5.370
97%
2.330
85%
familie en gezin
11.880
74%
5.410
85%
humanitair tijdelijk
<5
67%
260
65%
humanitair niet30
25%
310
31%
tijdelijk
bijzonder verblijf
<5
20
57%
totaal
22.520
84%
10.870
85%
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/09/08/rapportagevreemdelingenketen-periode-januari-juni-2017/RapportageVreemdelingenketen+2017-1.pdf
Asylos: Nigeria: Domestic Violence and FGM (aug17)
Conclusies :
1. Despite some legislation aimed at addressing it domestic violence remains a significant issue in Nigeria
with limited protection for victims
2. FGM is not yet banned in many states in Nigeria and there are reports of continuing high prevalence of
FGM in the country.
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3. Little direct information could be found on the situation for single mothers in Nigeria, but there are
reports of discrimination and difficulties encountered by single women without family connections.
Zie op de site van Asylos: https://asylos.eu/
Rb: Dublin-overdracht gaat vóór mensenhandelslachtoffer
Deze vrouw heeft asiel gevraagd maar zal (op grond van het Dublin-verdrag) naar Frankrijk gestuurd
worden omdat ze eerder in Frankrijk gesignaleerd was. Ze stelt dat ze in NL als slachtoffer mensenhandel
beschouwd moet worden en dus verblijfsrecht moet krijgen. Volgens de rechter komt haar beroep op
slachtofferschap in deze asielprocedure niet aan de orde, omdat het asielverzoek in NL niet inhoudelijk
behandeld wordt (Rb Groningen, NL17.5667, 22.8.17)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Conference Transnational families and divorce: revisiting marital break-up, 27-29 Sept, Nijmegen
In this conference we examine 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. http://www.ru.nl/publish/pages/819911/conferenceannouncement_sept2017.pdf
Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid , 2okt 13-17u Utrecht
UNHCR concludeerde in een studie naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in vluchtelingenkampen,
dat de huidige reactie van overheden, instituties en maatschappelijke organisaties inadequaat is en faalt
als het gaat om het voorkomen van en reageren op de uitbuiting en verschillende vormen van seksueel
geweld waar vluchtende vrouwen en meisjes in Europa mee te maken hebben (UNHCR-UNFPA-WRC|201-2016). In dit symposium onderzoeken we de situatie in asielzoekerscentra in NL.
Info: https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3294
Beleidsseminar Bescherming ongedocumenteerden bij werk en gezondheid, 1nov 12-18u D’Haag
Tijdens deze bijeenkomst wordt onderzoek gepresenteerd naar de situatie van ongedocumenteerde
migranten op het gebied van werk en gezondheid in Nederland. Tevens wordt gesproken over de
mogelijkheden en uitdagingen om de positie van ongedocumenteerde migranten op het gebied van werk
en gezondheid te verbeteren.
Contact : Lisa Berntsen (Tilburg University) via L.E.Berntsen@uvt.nl
Herdenking migranten die sterven op zee, 5nov 17-18u Hermitage Amsterdam
Deze zondag (na allerzielen) staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de Europese
buitengrenzen en bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strenge grensbewaking
veroorzaakt. Voorafgaand is er een informatiebijeenkomst in het Wereldhuis, pal achter de Hermitage.
http://noelhuis.nl/agenda/
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basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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