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RECHT OP OPVANG VOOR ONGEWENST VERKLAARDE MAN
Een ongewenst verklaarde en staatloze man in Utrecht won deze week de rechtszaak over zijn verzoek
om opvang op grond van de WMO. De man was ernstig ziek en had dit met verschillende brieven van
specialisten aangetoond.
De rechtbank besloot dat de man valt onder de ‘kwetsbare groepen’ en dat het weigeren van opvang
geen ‘fair balance’ is tussen de publieke belangen van Nederland en de individuele belangen van deze
man, tenminste zolang niet duidelijk is of hij buiten zijn schuld het land niet kan verlaten.
(Rb Utrecht SBR 11/116, 7.10.11).
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1. BASISRECHTEN
Stoutfonds betaalt boetes voor stageplekken van ongedocumenteerde
leerlingen
Ongedocumenteerde leerlingen hebben in Nederland recht op onderwijs,
maar ze mogen geen stage lopen van de minister. Scholen en werkgevers
die leerlingen toch aan een stageplaats helpen, riskeren een boete van
8000 euro. Startfoundation heeft het ‘Stoutfonds’ opgericht en belooft nu
deze boetes te gaan betalen.

2. TOELATINGSBELEID
Nieuw asielbeleid Somalie
Voor Centraal- en Zuid-Somalie bestond sinds 7 april een ‘vertrekmoratorium’. Daarom kregen alle
asielzoekers die uit dit gebied afkomstig waren opvang.
Na de uitspraak over Somalie van het Europees Hof op 28 juni 2011, heeft de minister nieuw
asielbeleid voor Somalie vastgesteld. Volgens dat beleid krijgen asielzoekers uit Mogadishu een status,
en wordt van asielzoekers uit de rest van Centraal- en Zuid Somalie opnieuw beoordeeld of zij veilig
terug kunnen keren. Asielzoekers die naar of door een gebied moeten waar de Al Shabaab heerst
kunnen alleen veilig terug als zij zich aan hun eisen kunnen aanpassen. Het vertrekmoratorium eindigt
op 7 oktober.

Rechtbanken oordelen positief in ‘Zambrano’- zaken met bekende NLse partner
‘Ruiz Zambrano’ is een uitspraak van 8 maart van het Hof van Justitie van de EU waarin een ongedocumenteerd
Colombiaans echtpaar met Belgische kinderen een verblijfsvergunning in Belgie moest krijgen om voor hun
kinderen te zorgen.

In Nederland wordt deze uitspraak veel gebruikt om een verblijfsvergunning te vragen voor verblijf van
een ongedocumenteerde ouder bij een Nederlands kind. Tot nu toe werden deze aanvragen
afgewezen als de Nederlandse partner nog in beeld was. Maar begin september besloten drie
rechtbanken in verschillende zaken dat een ongedocumenteerde moeder wel een verblijfsvergunning
moet krijgen om voor haar Nederlandse kind te kunnen zorgen. Zelfs als de Nederlandse vader nog in
beeld is en ook voor de kinderen zorgt. Zelfs als de moeder ongewenstverklaard is.
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Ontwikkelingen rondom strafbaarstelling van illegaal verblijf
Strafbaarstelling van illegaal verblijf is symboolwetgeving. Dat zei de voorzitter van de ACVZ
(AdviesCommissie VreemdelingenZaken) bij een interview ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan
vorige week. Het woord symboolwetgeving werd dezelfde dag ook gebruikt door de oppositiepartijen
in een debat van de Parlementaire Commissie voor Immigratie en Asiel.
Tijdens datzelfde debat beloofde de minister, op verzoek van de oppositiepartijen, om een overzicht te
maken van de kosten van de wetgeving. Volgens de minister kost het bijna niets extra. Volgens de
Coalitie tegen Strafbaarstelling van IIlegaal Verblijf kan het wetsvoorstel 180mln euro kosten
(zie kosten_strafbaarstelling).
Tegen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zei de minister al eerder dat slachtoffers van
mensenhandel die aangifte doen niet beboet zullen worden voor hun eerdere illegale verblijf.
In de week van 25-27 oktober is in de Tweede Kamer de behandeling gepland van twee
wetsvoorstellen die al een begin zijn van de strafbaarstelling van illegaal verblijf:
1. het wetsvoorstel ‘eens illegaal - altijd illegaal’, waarmee eerder illegaal verblijf een reden kan zijn
om een verblijfsvergunning te weigeren
2. het wetsvoorstel Implementatie Terugkeerrichtlijn. Hierin staat dat migranten na een afgewezen
verzoek om een verblijfsvergunning een inreisverbod krijgen, en als ze toch blijven zijn ze strafbaar
vanwege overtreding van het inreisverbod.
Lees de bezwaren tegen beide wetsvoorstellen op: www.geenstrafbaarstelling.nl

3

Nieuwsbrief, Jaargang 1 nr. 17

4. WAT IS ER TE DOEN?
IND: statistieken over reguliere migratie in NL en EU-landen
De IND publiceerde een overzicht over de aantallen immigranten die voor
verschillende verblijfsdoelen (gezin, studie, arbeid) naar Nederland en naar
andere EU-landen komen. Er komen jaarlijks ongeveer 43.000 immigranten voor
deze verblijfsdoelen naar Nederland. Dit is 2,5% van de immigranten voor deze
verblijfsdoelen in heel Europa.
Download het rapport: Reguliere Migratietrend 2008-2010

Raad van Europa pleit voor rechten van ongedocumenteerde kinderen
De Raad van Europa schreef een rapport over de rechten van
ongedocumenteerde kinderen. In het rapport wordt ingegaan op het
recht op gezondheid, onderwijs, onderdak, vrijheid, en bescherming
tegen uitbuiting. Stelling van de auteurs is: Een kind is allereerst een
kind en heeft alle rechten volgens het kinderrechtenverdrag. Voor
ongedocumenteerde kinderen is hun status als kind belangrijker dan
hun migratiestatus.
Het Comité voor Migratie, Vluchtelingen en Bevolking beschrijft de barrières voor het realiseren van de
rechten van ongedocumenteerde kinderen en doet voorstellen aan lidstaten en de Raad van Ministers
voor verbeteringen in wetgeving en praktijk.
Zie: http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12718.htm

Gezondheidszorg voor ongedocumenteerde migranten
De Fundamental Rights Agency van de Europese Unie heeft onderzoek gedaan naar de
toegankelijkheid van gezondheidszorg voor ongedocumenteerden in 9 landen. Speciale
aandacht is er voor gezondheidszorg aan vrouwen en kinderen, psychische
gezondheidszorg en zorg voor chronisch zieken. Het rapport wordt 11 oktober
gepresenteerd. Zie: FRA

Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.
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