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COA MOET KOSTEN OPVANG IN VROUWENOPVANG VERGOEDEN
Deze zaak gaat over een Marokkaanse moeder met drie kinderen die in de vrouwenopvang in den
Haag woont. Haar aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen en zij heeft nu geen rechtmatig
verblijf. De rechtbank heeft besloten dat het COA de kosten van de vrouwenopvang door moet
betalen. Volgens de rechter gaat het om kinderen, dus een kwetsbare groep, die niet op straat gezet
mag worden. Zij houden recht op levensonderhoud zolang ze niet vrijwillig of gedwongen uit
Nederland vertrekken (Fischer advocaten, Rb den Haag, 12/3184, 20.3.12)
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1. BASISRECHTEN
CRvB: geen vrouwenopvang, maar uitkering voor vrouw en kind met rechtmatig verblijf
Deze zaak gaat over een vrouw uit Mauretanie die al sinds 2002 in NL is. In 2008 kreeg ze een tijdelijke
status als slachtoffer mensenhandel, maar die werd later ingetrokken. Haar kind werd in 2009
geboren. Ze heeft nu rechtmatig verblijf tijdens haar procedure voor verblijf bij kind.
Ze vroeg om bijstand, en die is haar toegekend. Vrouwenopvang zou in dit geval niet geschikt zijn
vanwege haar trauma (Fischeradvocaten, CRvB 12/983; 12/394; 12/985; 12/986; 12/987; 12/988
WWB-VV, 14.3.12)
Gevolg wegvallen gratis tolken voor medische zorg
Pharos, kenniscentrum voor gezondheid en migratie, heeft onderzocht wat de effecten zijn van het
wegvallen van de vergoeding voor tolken in de gezondheidszorg. Uit de conclusies:
–
Door de inzet van informele of semi-professionele tolken zijn meerdere consulten nodig om
tot een juiste diagnose te komen.
–
Het matchen van allochtone medewerkers (of studenten) met de taalgroep van patiënten is
tijdsintensief.
–
In de jeugdzorg en in de ggz is de inzet van informele tolken of semiprofessionele tolken extra
gevoelig. Dit zet de hulpverlening onder druk.
–
In sommige gevallen moet de hulpverlener ‘nee’ verkopen en krijgt iemand geen hulp.
(zie meer info op de site www.pharos.nl)
Europese Commissie stelt vragen over het beperken van bijstandsrechten voor EU-burgers
Per 1 januari heeft minister Kamp besloten dat EU-burgers hun verblijfsvergunning eerder verliezen als
ze bijstand aanvragen. De Europese Commissie heeft hierover kritische vragen gesteld. Met name eist
de Commissie dat Nederland elk geval individueel beoordeelt. (kamerstuk 29 407: 141, 23.3.12)

2. TOELATINGSBELEID
RvS: alleenstaande zwangere Tadjiekse vrouw uit Afghanistan loopt risico op eerwraak bij terugkeer
Hoewel de Rechtbank de afwijzing van de asielaanvraag bevestigde, besloot de Raad van State dat een
alleenstaande moeder bij terugkeer naar de traditionale Tadjiekse gemeenschap in Afghanistan risico
loopt op eerwraak. (Raad van State, 201108565/1/V4 21.3.12)
RvS: risico voor Congolese alleenstaande vrouwen nog onbewezen
In het afgelopen halfjaar wonnen alleenstaande Congolese vrouwen rechtszaken tegen hun terugkeer.
Maar volgens de Raad van State is niet voldoende bewezen dat ze risico lopen bij terugkeer.
(vluchtweb week 12 ABRvS 201106629/1/V2, 17.2.12)
Minister: verlenging vertrek- en besluitmoratorium Syrie tot 6 juli 2012
De IND zal tot 6 juli geen beslissingen nemen op asielverzoeken van Syriers . Zij krijgen opvang,
behalve als een ander EU-land verantwoordelijk is, of als de Syrische nationaliteit niet wordt geloofd.
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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3. CONTROLE EN TERUGKEER
Minister: meer criminele vreemdelingen oppakken, maar recht op onderwijs en gezondheidszorg blijft
Inmiddels heeft de minister duidelijk gemaakt dat het aantal opgepakte vreemdelingen sinds 2008 (en
ook al sinds 2005) sterk is gedaald. In 2008 werden ruim 5.600 ongedocumenteerde vreeemdelingen
opgepakt, in 2012 wil de minister dat de politie er 4.800 oppakt. De korpspolitie heeft geweigerd het
convenant te tekenen (antwoord kamervraag 2007, 28.3.12).
De minister wil vooral criminele ongedocumenteerde vreemdelingen uitzetten. Deze groep krijgt nu na
een straf geen voorwaardelijke invrijheidsstelling meer (Staatscourant 5379, 21.3.12).
Minister: maatregelen tegen illegale arbeid en mensenhandel
De laatste weken heeft de minister ook nieuwe maatregelen afgekondigd tegen illegale tewerkstelling
en mensenhandel. Dat betreft:
- verhoging van de boete bij illegale tewerkstelling van 8.000,- naar 12.000,-, en extra verhoging als de
werkgever vaker iemand illegaal laat werken (kamerstuk 33207: 3, 20.3.12)
- verhoging van de straf voor illegale tewerkstelling van 3 jaar naar 4 jaar maximaal (kamerstuk 33185:
3, 29.2.12(
- verhoging van de straf bij mensenhandel van 8 jaar naar 12 jaar maximaal (kamerstuk 33185: 3,
29.2.12)
Het zijn nog wetsvoorstellen, de behandeling van deze wetsvoorstellen zal nog enige tijd kosten.
Minister: geen meer mogelijk tegen plaatsing in Gezinslocatie of Vrijheidsbeperkende Locatie
In een uitspraak bij de rechtbank liet de gemachtigde van de minister weten dat procedures tegen
plaatsing in een vrijheidsbeperkende locatie niet meer mogelijk zijn. Als iemand vrij wil komen, moet
hij daar een schriftelijk verzoek toe doen. Als zo’n verzoek wordt geweigerd, kan daartegen wel
geprocedeerd worden. (rechtspraak.nl Rechtbank 's-Gravenhage Awb 12/6856, 12/6857, 12/6858,
12/6859, 12/6860, 12/6861, 12/6862, 12/6864 en 12/6865, 20.3.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Infoavond vreemdelingendetentie, 4 april 20.00u Zaandam
Politieke partij ROSA in Zaandam organiseert deze thema-avond met als vragen: Wie verblijven er op
deze boten? Hoe zijn de leefomstandigheden? Wordt het beleid correct uitgevoerd?
Met als sprekers: Prof Anton van Kalmthout, Frans-Willem Verbaas (adv), Annemarie Busser (AI).
Locatie: De Koekfabriek, Westzijde 188, Zaandam. Info: www.rosa-zaanstad.nl
Vrouweneetcafe 28 april 18.00u Amsterdam
Elke laatste zaterdag van de maand vindt het vrouweneetcafe plaats. Rond 19.00 uur is er
(vegetarisch) eten en vanaf 20.00 uur volgt het informatieve deel.
Locatie: 'de Peper', restaurant van de oude filmacademie, Overtoom 301, A’dam.
Contact via Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning: www.svzv.nl.
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