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BBB-LOKET UTRECHT VERHUIST
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning moeten zich melden bij het Loket in Utrecht om in
aanmerking te komen voor opvang in één van de Utrechtse organisaties. Dat Loket is nu nog op het
Jansveld in het Centrum, maar zal per 1 oktober verhuizen naar de Camphuysstraat in Lombok.
Zie meer informatie hier
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1. BASISRECHTEN
MvVWS: Rijksrapportage voor Istanbul Verdrag
Nederland moet dit jaar verslag doen voor het Istanbul Verdrag: het verdrag over het uitbannen van
huiselijk geweld. In de Rijksrapportage schrijft de overheid dat zij bezig is om de vrouwenopvang
toegankelijker te maken voor ongedocumenteerde slachtoffers: zolang zij in een procedure zitten kan de
opvang vergoed worden. Daarvoor is nu geld beschikbaar gesteld aan centrumgemeenten, en wordt een
wettelijke regeling voorbereid die in 2019 van kracht wordt. Zie de Rijksrapportage hier.

2. TOELATINGSBELEID
RvS: verblijf kind bij vader kan alleen als er een daadwerkelijke band bestaat, niet alleen bloedband
Deze vader wil zijn bijna volwassen biologische dochter naar Nederland halen. De vader is niet getrouwd
(geweest) met de moeder.
De Raad van State besluit dat onvoldoende bewijs bestaat van een echte persoonlijke band: de man
heeft zijn dochter maar één keer gezien, kan niet bewijzen dat hij persoonlijk contact met haar
onderhoudt of haar financieel ondersteunt. Daarom is er onvoldoende gezinsleven. Zie hier.
Rb: vergunning voor verblijf bij echtgenoot, mantelzorg
Deze zaak gaat over een vrouw die een vergunning vraagt voor verblijf bij haar zorgbehoevende
Nederlandse man. Zij woont al sinds 2014 zonder verblijfsrecht bij hem in. De rechter vindt dat niet
verwacht kan worden dat de man met de vrouw naar Marokko gaat. Bovendien is het voor beide
partners moeilijk als de vrouw terug zou moeten voor het ophalen van een mvv (inreisvisum). De rechter
vraagt de IND om een nieuwe beslissing. Zie hier.
Rb: vergunning voor verblijf bij vader, mantelzorg
Deze oude vader wordt sinds 2000 verzorgd door zijn dochter, die zonder verblijfsrecht bij hem woont. In
2012 is de vader opgenomen maar hij kan nu naar een eigen woning mits zijn dochter hem mantelzorg
kan bieden. De artsen pleiten sterk voor haar aanwezigheid. De rechter is het daarmee eens. Zie hier.
RvS: EU-burger blijft legaal in Nederland zolang hij daadwerkelijk werk zoekt
De IND vindt dat deze EU-burger geen verblijfsrecht heeft gehad tussen 2014 en 2016 toen hij bijstand
kreeg. De man was ingeschreven bij het UWV en heeft gesolliciteerd en ook korte baantjes gehad. Sinds
2016 werkt hij weer volledig. De Raad van State besluit dat de man zijn verblijfsrecht niet heeft verloren
in de tijd dat hij onvrijwillig werkloos was. Zie hier.
Rb: beschermd wonen in Algerije niet beschikbaar
De behandelend psychiaters van deze Algerijn pleiten sterk voor opname in een instelling voor
beschermd wonen in Algerije, omdat alleen op die manier een stabiele en leefbare situatie voor hun
patiënt zal ontstaan. Alleen psychische behandeling in crisissituaties vinden zij onwenselijk. Maar omdat
er geen beschermd wonen in Algerije bestaat, zou hij in Nederland moeten blijven. De rechter is het
hiermee eens. (Rb Utrecht AWB 18/2329, 20.8.18)
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3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb (vovo): tijdens beroepsfase asiel mag geen presentatie bij ambassade
Volgens het Europese Hof (arrest-Gnandi) heeft een asielzoeker het recht om zijn beroepszaak af te
wachten. Tot de beslissing van de rechter heeft hij rechtmatig verblijf, en mag hij bijvoorbeeld ook in het
Asielzoekerscentrum blijven wonen. Hij mag in die tijd ook niet gedwongen worden om alvast naar de
ambasssade te gaan voor het verkrijgen van een terugkeervisum (laissez-passer). Zie hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Lecture Helena Wray : 'The politicisation of Art 8 ECHR in the UK’ 28 sept 15.30-17u VU A’dam
In her lecture, Helena Wray will discuss the UK Supreme Court's case law on article 8 and family
reunification as a reflection of the politicisation of the issue, of competing understandings of the judicial
function in a democracy and of understandings of citizenship.
You are kindly invited to attend this lecture. Please register online via this link.
Afrika Film Festival den Haag 6-7 okt 2018
met oa: Gifts from Babylon: Modou, a young Gambian, returns to his home country after having lived
illegally in Europe for five years. http://iafricafestival.com/
Vacature Juridisch Casemanager Mensenhandel Amsterdam, 24upw
Als juridische casemanager van het project Recht in Zicht bied je begeleiding aan cliënten, vrijwilligers en
stagiaires (HBO-rechten, SJD en MWD). Daarnaast blijf je op de hoogte van de laatste
beleidsontwikkelingen, woon je netwerkbijeenkomsten bij en weet je knelpunten aan te kaarten. Je
werkt samen met andere casemanagers. Reageren voor 1 oktober
https://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/alle-vacatures/details/juridisch-casemanager-project-rechtin-zicht/
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