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Per 1 januari zijn de nieuwe regels voor vergoeding van advocaat-kosten voor vreemdelingenzaken
ingegaan. Als de aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen, krijgt een advocaat minder
betaald.
Voor asielzaken geldt dat advocaten voor verloren zaken 2 punten krijgen, en voor gewonnen zaken 8
punten. Voor andere verblijfsaanvragen krijgen advocaten alleen vergoeding voor rechtszaken en dus
niet voor ondersteuning van de aanvraag. Ze krijgen 2 punten als ze de rechtszaak verliezen en 7
punten als ze de zaak winnen.
Het gevolg hiervan zal zijn dat advocaten minder gemakkelijk zullen helpen bij risicovolle zaken.
Lees de regeling hier

LAGERE VERGOEDING ADVOCAAT ALS PROCEDURE WORDT VERLOREN
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1. BASISRECHTEN

IND: vingerafdrukken en foto's bij alle aanvragen
Vanaf 1 januari 2014 moeten bij alle aanvragen voor een verblijfsvergunning vingerafdrukken en een
pasfoto worden afgegeven. Bij aanvragen vanuit Nederland neemt de IND de vingerafdrukken op en
maakt zelf de foto. Bij aanvragen vanuit het buitenland worden de vingerafdrukken bij de Nederlandse
ambassade genomen en wordt een meegebrachte foto ingescand.
De vingerafdrukken kunnen in bijzondere gevallen ook door opsporingsdiensten gebruikt worden.

2. TOELATINGSBELEID

SvV&J: alle humanitaire verblijfsdoelen worden tegelijk beoordeeld
Op 1 januari begint het Programma Stroomlijning Toelatingsprocedures. De bedoeling is dat asiel- en
humanitaire verblijfsredenen in de toekomst zoveel mogelijk tegelijk beoordeeld worden.
Vanaf 1 januari gebeurt dat al bij de herhaalde asielaanvragen en bij aanvragen voor een humanitaire
vergunning. Dan worden ook andere humanitaire verblijfsdoelen, zoals schrijnendheid en
buitenschuld, meegetoetst. Het is nog niet mogelijk om ook medische verblijfsredenen tegelijk te
toetsen, omdat daarvoor medische informatie nodig is.
Later dit jaar zal de medische toets ook meegenomen worden. En dan zal ook bij eerste asielaanvragen
getoetst worden of humanitaire toelatingsredenen van toepassing zijn.
Lees de wetswijziging hier

IND: herhaald asielverzoek schriftelijk indienen
Per 1 januari moeten nieuwe asielverzoeken schriftelijk worden aangemeld. De aanmelder krijgt dan
een uitnodiging om zich bij een AanmeldCentrum te melden, waar de aanvraag inhoudelijk wordt
behandeld in één dag. Bij een afwijzing volgt een korte procedure van 3 dagen. Ook kan de aanvraag
eventueel doorverwezen worden naar de Algemene Asielprocedure (van 8 dagen) of de Verlengde
Asielprocedure, die veel langer duurt.

RvS: verblijf bij jonge kinderen na verbreken relatie toegestaan
In deze zaak besluit de Raad van State dat de vader van Nederlandse kinderen, die bij de moeder
wonen en die hij maar 4 uur per week ziet, een verblijfsvergunning moet krijgen. De kinderen zijn hier
geboren tijdens legaal verblijf. Volgens de Raad van State is het onverantwoord om van hen te eisen
naar Marokko te verhuizen, en is contact via 'moderne communicatiemiddelen' niet voldoende.
Lees de uitspraak hier

RvS: aanvraag verblijf bij NLs kind afgewezen ondanks Zambrano-uitspraak, ivm eerdere afwijzingen
De IND zal een herhaalde aanvraag voor een verblijfsvergunning alleen in behandeling nemen als die
nieuwe elementen bevat ten opzichte van de eerdere aanvraag. Volgens de Raad van State geldt dat
ook in dit geval, waarbij de aanvrager verblijf bij Nederlands kind vroeg en een beroep deed op de
'Zambrano' uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Lees de uitspraak van de RvS hier.
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IND: EU-burgers krijgen geen registratie van legaal verblijf meer
EU-/EER-burgers en Zwitsers die in Nederland wonen (en werken) hoeven in 2014 geen registratie-
sticker in hun paspoort meer te halen bij de IND. Het EU-paspoort is voldoende bewijs van legaal
verblijf. Als de EU-burger langer dan 4 maanden in Nederland wil blijven, moet hij zich wel inschrijven
in de GBA. De IND heeft een brief gemaakt waarin uitleg over de nieuwe regeling staat.

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Veranderingen in vreemdelingendetentie
Deze maanden wordt er geschoven in de locaties van vreemdelingendetentie. Op Schiphol zullen enkel
nog de grensgedetineerden worden vastgehouden. Andere vreemdelingen worden overgeplaatst naar
de detentiecentra Rotterdam of Zeist. Voor vreemdelingen met een psychiatrische stoornis komen 100
plaatsen vrij in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Veldzicht.

4. WAT IS ER TE DOEN?

Foto-expositie Vrouwen zonder Verblijfsvergunning, 9 januari – 27 februari, Utrecht
Van 9 januari tot 27 februari 2014 zal in het Domcafé van de Domkerk in Utrecht de foto expositie
´Onzichtbaar Zichtbaar' van Mirjam de Jong te zien zijn.
De vrouwen staan op de foto's letterlijk met hun rug tegen de muur. Het schaakbord belemmert hun
zicht en staat als metafoor voor de gevolgen die zij moeten dragen. Schijnbaar onzichtbaar in een
hokje wat ‘illegaal’ wordt genoemd nemen deze vrouwen de moed om wat van zichzelf te laten zien.
Adres: Achter de Dom 1 te Utrecht. Openingstijden: ma. t/m vr. 11.00 – 16.30 uur, za. 11.00 -15.30 uur
en zo. van 14.00 tot 16.00 uur. Fotografe Mirjam de Jong: www.mirjamphotography.nl

www.mirjamphotography.nl

