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Website iLegalevrouw.nl gelanceerd
Op 23 september lanceerde Judith Sargentini, Groen Links Europarlementariër, de website
i-Legalevrouw. Op deze website is informatie te vinden die belangrijk is bij de
hulpverlening aan vrouwen zonder verblijfsvergunning, zoals het recht op medische zorg,
onderdak, en bijstand. Ook staan de mogelijkheden om een verblijfsvergunning te krijgen
beschreven. En tenslotte ook de risico’s die een vrouw loopt als zij geen
verblijfsvergunning heeft: kan de politie naar haar identiteitsdocumenten vragen, hoe lang
kan zij vastgezet worden?
De website kent een sociale kaart met ongeveer 100 organisaties die zich inzetten voor
vrouwen zonder verblijfsvergunning. Zie op: www.iLegalevrouw.nl

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
Gezinslocaties in Gilze en Vught voor uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen
Op een vraag van PvdA-kamerlid Spekman antwoordde de minister eerder dat de Gezinslocaties
alleen bedoeld zijn voor uitgeprocedeerde gezinnen die terug moeten keren. Maar uit
informatie van VluchtelingenWerk blijkt nu dat ook gezinnen die in een reguliere
toelatingsprocedure zitten naar de Gezinslocaties overgeplaatst worden. De regels in de
Gezinslocaties zijn streng: bewoners mogen de gemeentegrens niet overschrijden, moeten elke
dag stempelen (ook in het weekend) en krijgen minder zakgeld. Ze krijgen ook geen reisgeld
voor de advocaat of de dokter.
Nederlandse staat gedagvaard vanwege weigering stage ongedocumenteerde leerling
De regering heeft besloten dat leerlingen zonder verblijfsvergunning geen stage mogen lopen.
Defence for Children (DCI) is het hier niet mee eens, en is een proces begonnen tegen de
Nederlandse overheid. Volgens DCI schendt Nederland het recht op onderwijs. De vereniging
van leerplichtambtenaren en de vakbond steunen de dagvaarding.

2. Toelatingsbeleid
Bescherming in Nederland vanwege huiselijk geweld in het herkomstland
Nederland kan soms een asielvergunning geven als de autoriteiten in het herkomstland geen
bescherming bieden tegen huiselijk geweld. In uitspraken van de afgelopen weken besloot de
Rechtbank dat de autoriteiten in Mongolië in principe wel bescherming bieden, en dat de vrouw
daarom geen bescherming van Nederland hoefde te krijgen (Rb Almelo, 11/10428). Dat is
anders in Nepal: de autoriteiten bieden geen bescherming, en dus kan Nederland niet van de
vrouw verwachten om eerst bescherming bij te autoriteiten te vragen (ABRvS,
201104179/1/V2).
Geen inburgeringseis in het herkomstland voor Turkse migranten
Vanwege het Associatieverdrag mag Nederland geen nieuwe migratie-eisen opleggen aan
Turkse migranten. Eerder was bekend dat Turkse migranten niet de hoge leges hoeven te
betalen die voor andere migranten gelden. Datzelfde geldt voor de nieuwe inkomenseisen. Het
geldt ook voor de Wet Inburgering Buitenland (taaltoets).
Minister Leers wil gezinsmigratie moeilijker maken
De minister wil het moeilijker maken om als partner een verblijfsvergunning te krijgen, hij wil:
 alleen een status voor gehuwde partners, niet voor samenwonende partners
 overkomst van de partner pas nadat de hoofdpersoon 1 jaar in Nederland woont
 pas na 5 jaar verblijf krijgt de afhankelijke partner zelfstandig verblijf
De tekst van deze wetswijzigingen is nog niet gepubliceerd.
MVV-vrijstelling voor kinderen en wedertoelating wordt afgeschaft
De mvv (Machtiging Voorlopig Verblijf) is een visum wat in het herkomstland aangevraagd moet

2

worden als de aanvrager langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven. Sommige groepen
migranten hebben geen MVV nodig. Dat gold bijvoorbeeld voor kinderen die hier langer dan 5
jaar wonen in de schoolgaande leeftijd. Het gold ook voor migranten die hier als kind langer dan
5 jaar hadden gewoond. De minister wil deze twee uitzonderingen vanaf 1 januari 2012
afschaffen.
Rechtbank vindt dat een Nigeriaans slachtoffer mensenhandel niet terug kan
Deze zaak gaat over een Nigeriaanse vrouw die door haar familie aan de mensenhandelaar was
verkocht. De rechtbank stelt dat er weliswaar een organisatie in Nigeria is die
mensenhandelslachtoffers opvangt, maar die opvang is eindig, en dan zou de vrouw toch naar
haar familie terug moeten. De rechtbank vindt dat niet verantwoord (Rb Assen, 10/4706)

3. Controle en Terugkeer
Minister Leers vertelt hoe illegaal verblijf bestraft wordt
Illegaal verblijf zal bestraft worden met een boete van ten hoogste 3.800 euro of een
vervangende gevangenisstraf van maximaal 4 maanden. Als iemand niet kan betalen, blijft de
boete nog 4 jaar staan. De boete geldt niet voor minderjarigen. Hulp bij illegaal verblijf zal de
minister niet via deze wet strafbaar stellen. Het is al wel strafbaar om iemand onderdak te geven
zonder dat aan de politie te melden. Het is ook al strafbaar om iemand zonder werkvergunning
te laten werken. Minister Donner heeft aangekondigd dat hij het uitlenen van identiteitsdocumenten strenger zal gaan bestraffen. Eurocommissaris Malmström heeft vertelt dat het
voor straf opsluiten van ongedocumenteerde migranten niet mag van de Europese Unie.

4. Wat is er te doen?
Lezingenserie Institute for Social Studies over precair werk
Wereldwijd zijn meer dan een miljard arbeiders, dat is 40% van het totale arbeidsaanbod
'werkende armen'. Globalisering en gebrek aan landbouwgrond heeft hen naar de steden
gedreven, waar zij in slecht betaalde en onbeschermde banen in de informele economie
werken. Ook migranten werken vaak onder slechte arbeidsvoorwaarden. Het Institute of Social
Studies organiseert in de maanden sept – december 2012 lezingen over precaire arbeid en de
relatie met globalisering. Klik hier voor de diverse lezingen.
Day of General Discussion on Migrant Domestic Workers
Op 19 september vond in Genève een Forumdiscussie plaats over het belang van de
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members
of Their Families (Migrant Workers Convention). Stichting LOS stuurde een brief met
aanbevelingen. Petra Snelders van RespectNL was zelf in Geneve aanwezig. Zij vroeg aandacht
voor de gevolgen van strafbaarstelling van illegaal verblijf voor het realiseren van de
basisrechten van migranten zonder verblijfsrecht.
Zie het verslag (in het Engels) hier.

3

