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In Nederland leven naar schatting vele duizenden kinderen zonder beide ouders, omdat de Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND) onterecht verzoeken tot gezinshereniging afwijst. Volgens Defence for 
Children houdt Nederland bij het beoordelen van verzoeken tot gezinshereniging onvoldoende 
rekening met de belangen van kinderen. Zij pleit voor aanpassing van de regeling. 
Lees hier het rapport 'Gezinnen in de Knel'. 
 

DEFENCE FOR CHILDREN: GEZINNEN IN DE KNEL 
 

http://www.defenceforchildren.nl/images/69/3860.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
SvVWS: reactie op klacht van FEANTSA over toegang tot daklozenopvang 
De staatssecretaris reageert op de klacht van FEANTSA, de koepel van daklozenopvang, over het feit 
dat er hiaten zijn waardoor bepaalde daklozen geen opvang krijgen. De staatssecretaris zegt dat hij de 
afstemming tussen gemeenten zal verbeteren, zodat daklozen altijd ergens terecht kunnen. Hij zal niet 
de doelgroep uitbreiden naar daklozen zonder verslavings- of psychische problemen. Lees hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: Oeigoeren mogen niet naar China teruggestuurd worden 
Volgens de Raad van State lopen alle Oeigoeren die langere tijd in het buitenland waren, risico bij 
terugkeer. Zij moeten asiel krijgen. Lees hier 
 
RvS: in Guinee geen risico op besnijdenis voor dochter, als moeder weigert 
Volgens de Raad van State heeft een Guineese moeder de macht om besnijdenis vna haar dochter 
tegen te houden. De moeder en dochter krijgen dus geen vergunning vanwege risico op besnijdenis. 
(ABRvS, 201410280/1, 12.6.15) 
 
EHRM: mensenhandelslachtoffer kan veilig terug naar Nigeria 
Deze zaak betrof een Nigeriaanse vrouw die onder valse voorwendselen naar Frankrijk was gekomen 
en daar in de prostitutie belandde. Zij stelde dat terugkeer naar Nigeria voor haar onveilig zou zijn. Het 
Europese Hof voor de Mensenrechten vindt dat ze geen risico loopt bij terugkeer. Lees hier (frans) 
 
EHRM: terrorismeverdachte niet naar Marokko terugsturen 
Het Europees Hof voor de Mensenrechten vindt dat Belgie een Marokkaan die verdacht is van 
terroristische activiteiten, niet naar Marokko mag terugsturen, omdat hij daar gemarteld zal worden. 
Lees hier 
 
HvJ EU: Turkse gezinsvormers moeten makkelijker toegelaten worden 
Volgens het Associatieverdrag mogen immigratieregels voor gezinsleden van Turkse migranten in de 
EU sinds 1980 niet aangescherpt worden. In deze zaak betekent het dat Oostenrijk geen mvv-eis en 
geen taaleis mag stellen, en dat de minimumleeftijd voor gezinsvorming 18 jaar moet blijven. Lees hier 
 
SvV&J: aanpassingen studievergunning en arbeidsvergunning 
De Staatssecretaris wil dat hoogopgeleiden meer naar Nederland komen. Hij past daarom de 
regelingen voor studie en hooggeschoolde arbeid aan. Zo mogen straks ook bepaalde groepen MBO-4 
studenten een studie-verblijfsvergunning krijgen. HBO-studenten bouwkunde met een gecombineerd 
studie/werk programma zullen ook toegelaten worden. Buitenlandse studenten mogen ook een 
onderneming beginnen. 
Hoogopgeleiden zullen zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland aan het werk kunnen, als 
zelfstandige, ondernemer of in loondienst. Ook zal het voor bedrijven makkelijker worden om voor 
korte tijd hooggeschoolde dienstverleners naar Nederland te laten komen. Lees hier 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-531564.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1916
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155655
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-155004
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015CN0001
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29861-38
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3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: geen vreemdelingendetentie want contact met Bridge to Better 
De Raad van State vindt dat deze vreemdeling niet in detentie hoeft, want hij was bezig met terugkeer 
via Bridge to Better (een Amsterdamse organisatie). Dit contact was tijdelijk afgebroken, omdat hij het 
oneens was met zijn contactpersoon over het traject, maar het zou weer opgestart worden. Lees hier 
 
SvV&J: problematische terugkeerlanden 
De staatssecretaris vertelt dat de overheid terugkeer niet goed kan faciliteren naar de volgende 
landen: Algerije, China, Egypte, Ethiopië, Ghana, India, Irak en Somalië. Lees hier, vraag 113 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Online: Wegwijzer Mensenhandel  
De Wegwijzer informeert de professionals die met slachtoffers van mensenhandel in aanraking komen 
en behoefte hebben aan informatie. Bijvoorbeeld over de aspecten waarmee rekening moet worden 
gehouden bij deze slachtoffers, over welke rechten en voorzieningen er zijn en over welke instanties 
een rol spelen bij de ondersteuning. Naast professionals kunnen ook (mogelijke) slachtoffers en 
bezorgde burgers op de wegwijzer terecht. Zie: www.wegwijzermensenhandel.nl. 
 
VNG: financiering BBB-regeling door Rijk loopt door na 15 juni 
De einddatum van de bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers was 15 juni. De 
staatssecretaris heeft nu besloten de regeling te laten doorlopen, totdat er een uitspraak is van de 
Raad van State of de Centrale Raad van Beroep, of totdat er een bestuursakkoord wordt getekend. 
Lees hier 
 
 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties 
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet zich in voor de 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1926
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34200-VI-7.html
http://www.wegwijzermensenhandel.nl/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/integratie-en-asiel/vreemdelingenzaken/nieuws/bed-bad-broodregeling-is-verlengd

