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WMO: VROUWENOPVANG VOOR ONGEDOCUMENTEERDE SLACHTOFFERS
Deze wetswijziging maakt het mogelijk om de vrouwenopvang te compenseren voor de opvang van
ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk of eergerelateerd geweld.
Wanneer een slachtoffer zich bij de vrouwenopvang meldt, zal opvanginstelling beoordelen of de
veiligheidssituatie van het slachtoffer noopt tot toegang tot de opvang. Vervolgens beslist het College
van B&W hierover middels een beschikking. Met het zeker stellen van een financiële compensatie voor
de kosten van opvang vervalt voor gemeenten een belangrijke prikkel voor het weigeren van slachtoffers
zonder verblijfsvergunning.
Zo snel mogelijk na opvang moet het slachtoffer een verblijfsvergunning op humanitaire gronden
aanvragen. Er is geen vergoeding voor de opvang mogelijk zonder vergunningsaanvraag.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035733/2020-01-01, 1.1.20
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BASISRECHTEN
CRvB: terecht halvering bijstand ivm niet-werkende niet-rechthebbende EU-partner
Deze zaak gaat over de bijstand voor een NLs-Hongaars stel. Sinds 2014 werken zij allebei niet meer. In
2016 heeft de gemeente de bijstand voor dit stel gehalveerd, omdat de Hongaarse partner haar
verblijfsrecht en dus haar recht op sociale zekerheid heeft verloren omdat ze niet meer werkt. De stelling
dat zij te ziek zou zijn om te werken is niet onderbouwd. Daarom vindt de Centrale Raad van Beroep het
terecht dat de NLse partner bijstand krijgt naar 50% van de gehuwden-norm. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: geen vrijstelling inburgeringsvereiste voor zieke partner in NL
Deze vrouw wil naar haar man in NL, omdat hij ziek is. Haar aanvraag voor een mvv (inreisvisum voor
verblijf bij partner) is geweigerd omdat zij het inburgeringsexamen buitenland niet heeft gehaald. Ze
heeft het ook nog niet geprobeerd. De rechter vindt dat de ziekte van de man geen reden is om haar vrij
te stellen van het inburgeringsvereiste. Zie hier.
Rb: geen afhankelijke ouder EU-burger, eigen vermogen
Deze zaak gaat over een Engelse die in NL woont. Zij steunt haar moeder die in Maleisie woont
financiëel. Zij wil haar moeder naar NL overbrengen.
In principe hebben afhankelijke familieleden van EU-burgers het recht zich bij hen te voegen. De vraag is
of de moeder afhankelijk is van de dochter. De rechter vindt van niet, omdat niet is bewezen dat de
moeder zonder financiële ondersteuning van haar dochter niet in haar eigen levensonderhoud zou
kunnen voorzien. De rechter vraagt zich bijvoorbeeld af waar haar banksaldo vandaan komt. Zie hier.

CONTROLE EN TERUGKEER
Eenvandaag: meerderheid voor strafbaarstelling illegaal verblijf
CDA-kamerlid Madeleine van Toorenburg wil dat uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan
hun uitzetting, vervolgd moeten kunnen worden. Hoewel veel politici het hier niet mee eens zijn vindt
78% van de kiezers wel dat het niet meewerken aan je uitzetting bestraft moet worden.
Kiezers van alle coalitiepartijen steunen dit plan. Alleen GroenLinks-kiezers steunen het niet. Mensen die
PvdA zouden stemmen, staan er wel achter. Opvallend, want in 2014 schrapten toenmalig
coalitiepartners VVD en de PvdA het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen omdat de PvdA dat wilde.
Wel schrijven veel kiezers dat vooral het aanpakken van landen die mensen weigeren, belangrijk is.
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/zo-denken-kiezers-overstrengere-immigratiemaatregelen/, 28.1.20
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WAT IS ER TE DOEN?
FNV Conferentie 'Migratie vanuit Afrikaans perspectief', 28feb 10-17u Utrecht
Migranten vanuit Afrika verlaten hun land op zoek naar een beter leven. Soms vluchten zij voor geweld,
soms uit wanhoop. Omdat zij geen goede toekomst zien in hun geboorteland, nemen zij het risico om
naar een nieuwe, hopelijk betere toekomst te reizen. Bij aankomst in West-Europa wacht hen niet altijd
een warm welkom. Maar voor de vakbond zijn zij onze collega-werknemers. Die een helpende hand
nodig hebben en waar nodig ondersteuning. Gewoon uitdrukkingen van solidariteit.
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/01/conferentie-migratie-vanuit-afrikaansperspectief
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

