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Ministerie telt illegale migranten
Volgens een nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en
Documentatie Centrum zouden er 100.000 illegale migranten in Nederland zijn.
Daarvan is:
- 33% vrouw
- 10% ouder dan 40 jaar
- 25% Aziatisch, 23% Sub-Sahara Afrikaans en 11% Noord-Afrikaans
- 66% uitgeprocedeerd asielzoeker
- 3,5% woonachtig in Amsterdam, 3% in den Haag, 7,5% in Rotterdam en 12.5%
in Utrecht
De cijfers worden betwist door ervaringsdeskundigen.

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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1. Basisrechten
Demonstratie van uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers
In Utrecht demonstreerden op 4 juli ongeveer 30 Somalische asielzoekers. Zij
protesteren omdat ze op straat gezet zijn en geen onderdak meer krijgen.

2. Toelatingsbeleid
Legeswijziging bijgesteld
De leges voor aanvragen voortgezet verblijf in het kader van huiselijk geweld,
eergerelateerd geweld, achterlating of mensenhandel worden van 331 naar 350 euro
verhoogd, en niet naar 950 zoals eerder vermeld.
Verkrachting door echtgenoot mag wel in tweede asielverzoek verteld worden
Vluchtredenen moeten normaal direct bij de eerste aanvraag volledig verteld worden. In
dit geval durfde de vrouw niet te vertellen over de mishandeling door haar man, omdat
hij later ook naar Nederland zou komen. De rechtbank accepteert deze uitleg, omdat die
door een psychiater werd ondersteund. Het tweede asielverzoek van de vrouw moet nu
wel inhoudelijk behandeld worden.
Vrouwen in Nigeria kunnen besnijdenis ontlopen
De Raad van State besloot dat besnijdenis voor Nigeriaanse vrouwen geen reden is
voor asiel, omdat ze naar een ander deel van Nigeria kunnen vluchten.
Aanvraag verblijf bij NLs kind wordt afgewezen als NLse partner nog zorgt
Diverse aanvragen voor verblijf bij NLs kind, op grond van de uitspraak van het
Europees Hof in de zaak Zambrano, zijn inmiddels afgewezen. De IND en rechtbanken
vinden de uitspraak niet van toepassing als de NLse ouder nog in beeld is.

3. Controle en Terugkeer
Vanaf 11 oktober vinden Visa-registraties plaats
Op 11 oktober gaat het VIS, het Visum Informatie Systeem van de EU van start. Mensen
die met een visum reizen worden in de toekomst geregistreerd bij inreis en uitreis.
Overstayers (mensen die langer blijven dan mag) worden zo gesignaleerd. Het VIS
begint in met de registraties van Noord-Afrikaanse visa.
Alternatief voor vreemdelingendetentie
Volgens de rechtbank kan een illegale Surinaamse man bij zijn broer blijven en hoeft hij
daarom niet vreemdelingendetentie.
Geen terugkeer naar Somaliland mogelijk
De Raad van State erkent dat terugkeer naar Somaliland niet mogelijk is.
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4. Wat is er te doen?
Surprising Europe, het Televisie Magazine!
Voor Surprising Europe hebben Afrikanen in tien Europese landen besloten om de
realiteit van hun leven te laten zien. Hoop, kansen en de mogelijkheden komen aan bod,
maar ook de cultuurschok, overlevingsstrijd en de vreemde Europese tradities.
Zie: www.surprisingeurope.com.
Vanaf vrijdag 8 juli de hele zomer door wekelijks om 16.30 uur op Nederland 2
(HUMAN). Vanaf maandag 8 augustus: wekelijks op Al Jazeera English (4 herhalingen:
ma: 23:30 uur, di: 10:30 uur, wo: 04:30 uur, do: 17:30 uur)
De Kleine Gids Rechten van kinderen zonder papieren 2011
Kinderen zonder papieren hebben dezelfde kinderrechten als elk ander kind. Deze
Kleine Gids helpt professionals om die rechten ook te realiseren.
De Kleine Gidsen, Editie 2011, € 17,50
FRA: Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental
rights challenges for the European Union and its Member States
Dit rapport is het resultaat van onderzoek door de Fundamental Rights Agency over de
situatie van ongedocumenteerde migranten werkzaam in de huishoudelijke sector.
Rapporteer ervaringen met B9-regeling
BLinN en advocaten ervaren dat het steeds moeilijker wordt om veilig aangifte te doen
van mensenhandel, en dat vaak niet de verplichte B9-status wordt afgegeven. Hierbij het
verzoek om ervaringen met frustratie van aangiftes van Mensenhandel te melden bij:
Tess Neijzen, Leidraad Advocaten, 071-5280480, tneijzen@leidraadadvocaten.nl
Bernice Boermans, BLinN, Tel 020-5231100, b.boermans@blinn.nl
Overigens heeft de minister in april een interdepartementale werkgroep ingesteld om
misbruik van de B9-regeling te onderzoeken.
Rapporteer ervaringen over de migrant workers convention
Het Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
their Families (CMW), is overeengekomen om een Dag van Algemene Discussie te
houden over ongedocumenteerde migranten werknemers op 19 september in Genève,
Zwitserland. Voor degenen die verhinderd zijn, raden wij aan een Engelse verklaring te
sturen in Word-document formaat, niet meer dan 2 pagina's, naar:
migrantsrightsinternational@gmail.com.
Communications Procedure of the Commission on the Status of Women
UNWomen wil individuen, NGO's, groepen of netwerken eraan herinneren dat ze een
‘communicaties’ kunnen voorleggen (klachten / beroep / verzoekschrift) aan de
Commissie voor de Status van de Vrouw. De uiterste datum van indiening is 1 augustus
2011. Voor meer informatie en details over de te volgen procedure, kijk op de website
van UNWomen.
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