
 1 

 
     Kanaalstraat 243 | 3531 CJ Utrecht | tel 030 2990222 | fax 030 2990223 | e-mail info@stichtinglos.nl 

 

NIEUWSBRIEF, jaargang 1 nr 8 

8 mei 2011 
 
 
Inhoud 
1. Basisrechten ............................................................................................................... 2 
2. Toelatingsbeleid .......................................................................................................... 2 
3. Controle en Terugkeer................................................................................................. 3 
4. Wat is er te doen? ....................................................................................................... 3 

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

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.
 

 

De Nederlandse overheid is van plan om illegaal verblijf strafbaar te stellen.  
PICUM, Stichting LOS, Stichting ROS en Pauluskerk organiseren een 
internationale conferentie om inzicht te geven in strafbaarstelling van illegaal 
verblijf in andere Europese landen. Daarmee hopen we argumenten te 
verzamelen tegen de Nederlandse plannen. De conferentie is in het Engels. 
Meer info staat in het voorlopige programma en het registratieformulier.  
 
 

PICUM/LOS/ROS Conferentie Strafbaarstelling illegaal verblijf, 27mei R’dam 

mailto:info@stichtinglos.nl
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Draft%20Agenda%20-%20Conference%20on%20Criminalization%20of%20undocumented%20migrants.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Criminalization%20REGISTRATION%20FORM%202011.doc
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1. Basisrechten 

 
Stages MBO 
Ministers Kamp en Bijleveld hebben gezegd dat leerlingen zonder verblijfsvergunning op 
het MBO niet mogen werken en dus ook geen stages mogen doen. Eerder hadden 
andere ministers gezegd dat stages wel mogen vanwege het recht op onderwijs. 
Defence for Children probeert alsnog recht op stages te realiseren. 
 
Recht om te trouwen 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten dat trouwen een 
mensenrecht is, ook voor migranten zonder verblijfsvergunning. De kosten mogen geen 
belemmering zijn. 
 
 

2. Toelatingsbeleid 
 

Meisjesbesnijdenis in Burkina Faso 
Vanwege het besnijdenisrisico in Burkina Faso moeten niet-besneden meisjes een 
status krijgen, zegt de Rechtbank Zwolle 
 
Ongehuwde moeder kan terug naar Iran 
De Raad van State, de rechtbank in Hoger Beroep, heeft vindt dat de vervolging in Iran 
van ongehuwde moeders die uit het buitenland komen niet zó erg is dat deze groep een 
status moet krijgen. 
 
Pakistan beschermt slachtoffers van eerwraak niet 
De rechtbank in Arnhem besloot dat een Pakistaanse man die door de familie van zijn 
echtgenote bedreigd werd met eerwraak, geen bescherming van de Pakistaanse 
autoriteiten kan krijgen en dus recht heeft op asiel. 
 
Verblijf bij Nederlands kind 
Verschillende rechtbanken hebben al besloten dat Nederlandse kinderen er belang bij 
hebben dat hun ouders bij hen in Nederland kunnen zijn. Deze ouders hoeven van de 
rechtbank niet eerst een mvv op te halen. De uitspraken verwijzen naar de uitspraak van 
het Europees Hof van Justitie in de zaak-Ruiz Zambrano in maart dit jaar. 
 
Conventie Raad van Europa over huiselijk geweld 
De Raad van Europa nam een conventie aan waarin huiselijk geweld veroordeeld wordt. 
Slachtoffers moeten bescherming krijgen. Ook als die slachtoffers geen 
verblijfsvergunning hebben. 
 
Geen bescherming mensenhandelslachtoffers in Nigeria 
De rechtbank Assen besloot dat de opvang van mensenhandelslachtoffers in Nigeria 
onvoldoende is. Het slachtoffer moet voortgezet verblijf in NL krijgen. 
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3. Controle en Terugkeer 
 
Strafbaarstelling illegaal verblijf in strijd met Terugkeerrichtlijn 
In Italie is illegaal verblijf al strafbaar. Het Europees Hof van Justitie besloot op 28 april 
dat deze strafbaarstelling in strijd is met de Terugkeerrichtlijn. Daarin staat hoe landen 
terugkeer moeten bevorderen. Gevangenisstraf staat daar niet bij. 
 
Controle Chinese migranten 
De IND en Vreemdelingenpolitie werken samen om mensenhandel en mensensmokkel 
van Chinese migranten aan te pakken. Ook controleren zij misbruik van de aanvragen 
voor een verblijfsvergunning voor studie en arbeid voor Chinese migranten. 
 
 

4. Wat is er te doen? 
 
Opening Wereldhuis Den Haag ‘Op zoek naar de sleutel’, 20mei 13-14.00u  
Het Wereldhuis Den Haag moet een plek worden waar ongedocumenteerde migranten 
elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen informeren. Het is een initiatief van STEK en 
VluchtelingenWerk Den Haag. De opening is op 20 mei van 13.00 – 14.00 uur met 
aansluitend receptie. Adres: Kempstraat 124-II, graag aanmelden via 
dhwereldhuis@steknet.nl.  
 
Talkshow van Women Inc over vrouwenhandel, 23 mei Amsterdam 
Worden illegale prostituees inderdaad massaal onder valse voorwendselen geronseld of 
is er ook een groot gedeelte dat kiest voor de prostitutie omdat de economische 
vooruitzichten in eigen land zo erbarmelijk zijn? En is het huidige beleid om 
vrouwenhandel aan te pakken wel effectief? Lees hier meer. 
 
Tandzorg voor ongedocumenteerde migranten in Gelderland 
In Gelderland kan tot de zomer tandzorg voor ongedocumenteerde migranten verkregen 
worden via de Radboud Universiteit Nijmegen. Aanmelding verloopt via de Gelderse 
opvangorganisatie, die voor een afspraak contact kan opnemen met Caroline Visser via: 
pcvisser@xmsnet.nl. 
 

mailto:dhwereldhuis@steknet.nl
http://www.womeninc.nl/page/26726/nl
mailto:pcvisser@xmsnet.nl

