Nieuwsbrief LOS 9-08, 15 april 2019

NIEUWSBRIEF, jaargang 9 nr. 8
15 april 2019

INHOUD
1. BASISRECHTEN............................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2. TOELATINGSBELEID ............................................................................................................................... 2
3. CONTROLE EN DETENTIE ....................................................................................................................... 3
4. WAT IS ER TE DOEN? ............................................................................................................................. 3

SVJ&V: AFSCHAFFEN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID PER 1 MEI
Zoals beloofd met het accepteren van de afsluitingsregeling Kinderpardon zal de discretionaire
bevoegdheid van de staatssecretaris worden afgeschaft. Met de discretionaire bevoegdheid kan de
staatssecretaris besluiten een verblijfsvergunning te geven, ook al zou dit volgens de regels niet mogen.
Het nieuwe beleid gaat in per 1 mei 2019. Aanvragen tot 1 mei worden nog volgens de oude regels
behandeld.
In de plaats van de discretionaire bevoegdheid komt de opdracht aan de IND om bij een eerste
asielaanvraag ook te toetsen of er redenen zijn om een vergunning te geven op andere gronden, zoals
humanitaire gronden. Dit besluit kan door de rechter getoetst worden.
De discretionaire bevoegdheid werd vooral gebruikt voor migranten die al lang in NL zijn. In de nieuwe
systematiek is dat voor hen niet meer mogelijk. Wel blijft het mogelijk dat de IND bij een aanvraag voor
een verblijfsvergunning gebruik maakt van de ‘inherente afwijkingsbevoegdheid’.
Zie de regeling hier.
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1. BASISRECHTEN
SvJ&V: Rvb ook voor slachtoffers mensenhandel buiten de vrouwenopvang; en voor EU-burgers
De Rvb (Regeling Verstrekkingen Bijzondere groepen vreemdelingen) is een financiele tegemoetkoming
die het COA geeft aan slachtoffers mensenhandel die in de vrouwenopvang wonen. De Staatssecretaris
heeft nu besloten dat ook Rvb gegeven kan worden aan slachtoffers mensenhandel buiten de
vrouwenopvang.
Ook slachtoffers huiselijk en eergerelateerd geweld hebben recht op Rvb als zij in de vrouwenopvang
wonen. Deze wijziging geldt niet voor hen: zij moeten in de vrouwenopvang wonen voor recht op Rvb.
Rvb is ook beschikbaar voor EU-burgers die in de eerste drie maanden van hun verblijf in NL slachtoffer
zijn van mensenhandel, huiselijk of eergerelateerd geweld. De staatssecretaris heeft voor hen de termijn
verlengd. Onder voorwaarden kunnen zij ook Rvb krijgen als ze ná drie maanden slachtoffer zijn.
Zie de regeling hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: inhumane leefsituatie vanwege discriminatie kinderen van Afrikaanse vader in Georgie
De Raad van State heeft de uitspraak van de Rechtbank bevestigd, die oordeelde dat de leefsituatie van
deze Georgische moeder met twee kinderen van een Afrikaanse vader in Georgië onhoudbaar is. De
kinderen werden gepest en bedreigd, en kregen maar met moeite medische zorg. De moeder verloor
regelmatig haar baan. De autoriteiten traden niet op. (ABRvS, 201808940/1/V2, 26.3.19)
SvJ&V: aanpassing asielbeleid Nigeria
Uit het nieuwe ambtsbericht blijkt dat de situatie voor homosexuelen in Nigeria is verslechterd, daarom
wordt het asielbeleid voor deze groep aangepast. Ook wordt nader ingegaan op de vraag wat de rol is
van het sociale netwerk bij de mogelijkheid om vrouwenbesnijdenis te voorkomen. Zie hier.
RvS: Marokkaanse dochter krijgt geen verblijfsvergunning als mantelzorger voor haar vader
Deze zaak gaat over een dochter die tussen 2000 en 2012 in NL haar hulpbehoevende vader heeft
verzorgd. Zij had hem daarvoor 22jr niet gezien, en had geen verblijfsrecht toen ze voor haar vader
zorgde. Zij vraagt nu alsnog verblijf als mantelzorger.
De IND had de aanvraag afgewezen, de rechter had dat besluit vernietigd maar uiteindelijk heeft de Raad
van State toch de beslissing van de IND bevestigd: de vrouw krijgt geen toestemming om in NL voor haar
vader te zorgen. Er zijn andere mogelijkheden voor mantelzorg, vindt de RvS. Zie hier
Rb: legale kinderen van wie de vader is gedetineerd hebben belang bij verblijf van Nigeriaanse moeder
De rechter vindt dat de IND opnieuw moet oordelen over het verblijfsrecht van een Nigeriaanse moeder
van drie legale kinderen en een partner in detentie. De belangen van de kinderen zijn onvoldoende
meegewogen: als moeder naar Nigeria moet, dan zouden de kinderen in pleeggezinnen terecht komen.
Rb Amsterdam AWB 18/7603 (beroep) AWB I 8/7604 (voorlopige voorziening), 21.3.19
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Rb: zieke Syrische moeder van 82 mag naar haar zoon in NL komen
Deze Syrische moeder van 82 vraagt verblijf bij haar zoon, die tussen 2012 en 2015 met haar
samenwoonde maar daarna naar NL ging. De zoon zorgde voor haar. Nu zorgen de buren voor haar,
maar dat is onvoldoende en onzeker, ook vanwege de instabiele (oorlogs)situatie. De rechter vindt dat
de IND onvoldoende rekening heeft gehouden met de woonsituatie van de moeder en vindt dat de IND
opnieuw moet beslissen. Zie hier
Rb: voor verblijf bij volwassen kind is ‘noodzakelijke afhankelijkheid’ vereist
Deze zaak lijkt op de bovenstaande maar de rechter oordeelt anders.
Het betreft een oude moeder die in Libanon is achtergebleven toen haar dochter in 2012 naar NL kwam.
In dit geval vindt de rechter dat de medische zorg en mantelzorg niet persé door haar dochter verleend
moeten worden. De moeder krijgt nu zorg van de buurvrouw. Zie hier.

3. CONTROLE EN DETENTIE
DT&V: aantallen minderjarige Afghanen in vreemdelingendetentie
Uit twee WOB-verzoeken blijkt dat in de jaren 2016-2018 acht 17-jarige Afghanen in detentie zijn gezet
om uitgezet te worden. In dezelfde periode zijn ongeveer 20 Afghanen direct na hun 18-de verjaardag in
detentie gezet en uitgezet. Zie hier en hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
DvdW: teken voor toegankelijke mondzorg
Voor ruim 500.000 mensen in Nederland is mondzorg onbetaalbaar geworden. Wij zien dagelijks de
gevolgen hiervan: rotte tanden, bloedend tandvlees of heftige pijn – en alle gevolgen van dien. Dat
vinden wij onacceptabel. Iedereen moet toegang hebben tot gezondheidszorg, dus ook tot mondzorg.
Teken de petïtie: https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg/

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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zet zich in voor de basisrechten van deze•migranten
en hun kinderen.
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