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Laatste mogelijkheid om u aan te melden voor de
Netwerkbijeenkomst Vrouwen zonder Verblijfsvergunning
Wanneer: 23 september, 10-16 uur, Utrecht
Wat: Volg workshops over de rechten en legaliseringsopties van vrouwen zonder
papieren, ontmoet andere organisaties die werken met vrouwen zonder papieren.
Als u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, meldt u dan z.s.m. aan via:
anne@stichtinglos.nl of bel 030 2990222. Deelname is gratis!

Demonstratie Vluchtelingen op Straat, 27 sept Den Haag
Deze demonstratie wordt georganiseerd door vluchtelingen zelf, die klagen dat zij
gedwongen zijn op straat te leven in Nederland. Zij zijn samengekomen om hun
mensenrechten te verdedigen. Info: vluchtelingenopstraat@gmail.com /
vluchtelingenopstraat.blogspot.com.

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
Centrale Raad van Beroep: Recht op medische zorg is mensenrecht
Dokters die zorg verlenen aan mensen zonder verblijfsvergunning, kunnen hun kosten
vergoed krijgen van het CVZ. Maar daarmee bestaat nog geen RECHT op medische
zorg. In een nieuwe uitspraak besloot de Centrale Raad van Beroep dat AWBZ-zorg
behoort tot ‘het meest wezenlijke’ van het recht op privéleven, een mensenrecht. (CRvB,
10/5236, 4.8.11)
Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt vragen over huursubsidie
Volgens de Koppelingswet kunnen huurders hun huursubsidie verliezen als iemand
zonder verblijfsvergunning bij hen inwoont. In deze zaak ging dat om de zoon van de
hoofdbewoonster, die op verzoek van Nidos bij haar inwoonde. Het Europees Hof stelt
Nederland vragen over de intrekking van haar huursubsidie (ECHR 37115/11, 1.9.11)

2. Toelatingsbeleid
Groen Links stelt vragen aan de Europese Commissie over de hoge leges
Naar aanleiding van vragen van Groen Links heeft Eurocommissaris Cecilia Malmström
onderzoek ingesteld naar de hoge leges die in Nederland zijn ingevoerd. De vraag is of
deze het recht op gezinshereniging belemmeren. Gezinshereniging is een EU-recht.
Nieuw beleid voor Somalische asielzoekers
Naar aanleiding van het besluit van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op
28.6.11 besloot de minister het beleid voor Somalische asielzoekers aan te passen.
Somalische asielzoekers uit Zuid- en Centraal Somalië en Mogadishu kunnen in de
toekomst alleen teruggestuurd worden naar een gebied waar zij familiebanden hebben
en in staat zijn zich aan te passen aan de eisen van Al Shabaab. De minister zal weer
besluiten gaan nemen op asielverzoeken. (kamerstuk 19637: 1445, 26.8.11)
Minister Donner zal beslissingen bekendmaken bij verzoek om vrijstelling
taaltoets
Naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman heeft de minister
besloten om schriftelijk te reageren op verzoeken om vrijstelling van de taaltoets in het
buitenland. Hij maakt bekend dat er tot nu toe 5 keer een vrijstelling is verleend.
Vorige maand besloot de Raad van State dat geen vrijstelling verleend hoeft te worden
aan een analfabete vrouw uit Afghanistan (RvS 201007300/1 /V2, 15.8.11).
Intrekking partner-verblijfsvergunning vanwege inkomensvereiste wordt
teruggedraaid
In deze zaak was de verblijfsvergunning van de partner ingetrokken omdat de
hoofdpersoon niet 120% van het minimumloon verdiende. Het Europese Hof van Justitie
heeft eerder besloten dat de 120% richtlijn niet zo streng toegepast had mogen worden.
Daarom besloot de rechtbank dat de verblijfsvergunning van de partner bij nader inzien
niet had mogen worden ingetrokken (rechtspraak.nl Rb 's-Gravenhage 11/12517 8.8.11)
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Minister Leers gaat onderzoek doen naar au pairs
Naar aanleiding van berichten over Filippijnse au pairs, heeft de minister besloten om
onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden in de au pair branche. Hem is niets
bekend over misstanden bij huishoudelijk personeel van ambassadeurs. De minister
beschouwt het verbod van de Filippijnse autoriteiten om als au pair naar NL te komen
als een interne Filippijnse aangelegenheid (antwoord kamervraag 3553, 7.9.11)

3. Controle en Terugkeer
Rechtbanken besluiten over alternatieven voor vreemdelingendetentie
Sinds de inwerkingtreding van de Terugkeerrichtlijn in december 2010 mogen
rechtbanken in individuele gevallen beslissen of er alternatieven voor
vreemdelingendetentie mogelijk zijn. De jurisprudentie wisselt sterk. In één zaak besloot
de rechtbank dat een vrouw niet in detentie hoefde zodat ze thuis kon zorgen voor haar
kind. In een andere zaak werd een dergelijk alternatief afgewezen omdat de
vreemdeling eerder illegaal Nederland uitgereisd was. De Raad van State besloot dat
een vaste woonplaats geen alternatief is als de vreemdeling niets heeft gedaan om
zelfstandig terug te keren.
Vrijheidsbeperkende Locatie en Gezins Opvang Locatie
Deze zomer zijn twee Gezins Opvang Locaties geopend, in Katwijk en Gilze Rijen. Daar
worden uitgeprocedeerde gezinnen opgevangen als zij na een verblijf van minstens 3
maanden in de Vrijheids Beperkende Locatie in Ter Apel nog niet kunnen terugkeren.
Het Haagse Gerechtshof besloot in januari van dit jaar dat kinderen niet op straat gezet
mogen worden. De gemeente Venlo heeft vestiging van een GOL geweigerd omdat zij
niet medeverantwoordelijk wil zijn voor verwijdering van ingeburgerde kinderen.
De PvdA pleit ervoor om gezinnen vanuit hun AZC te begeleiden naar terugkeer. De
voortdurende verhuizingen zijn volgens de PvdA schadelijk voor kinderen en bevorderen
terugkeer niet.

4. Wat is er te doen?
GERMANY / REPORT / Domestic Workers in Diplomats’ Households
In dit Engelstalige rapport worden de wetten en de praktijk in zes Europese landen
(Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Engeland) onderzocht voor wat
betreft de rechten van Domestic Workers in huishoudens van personeel van
Diplomatieke Diensten. Een publicatie van het Duitse Instituut voor Mensenrechten.
Bron: Deutsches Institut für Menschenrechte.
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