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WETSVOORSTEL STRAFBAARSTELLING ILLEGAAL VERBLIJF GEPUBLICEERD

Op 14 januari werd het wetsvoorstel Strafbaarstelling Illegaal Verblijf gepubliceerd.
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat mensen zonder verblijfsvergunning die nog niet met de
overheid in aanraking waren, bestraft kunnen worden. De boete loopt van € 130,- bij illegaal verblijf
van 2 weken, tot € 1.200,- bij illegaal verblijf van 2 jaar of meer. Bij een onbekende termijn wordt de
boete € 390,-. De boete blijft 4 jaar lang staan.
Tegelijk met de boete kan vreemdelingendetentie opgelegd worden. Ook wordt een inreisverbod
gegeven. Verblijf met een inreisverbod was al strafbaar. Als iemand twee keer illegaal is aangetroffen
wordt een zwaar inreisverbod gegeven.
Hulpverlening aan mensen zonder verblijfsvergunning is niet strafbaar, maar hulpverlening aan mensen
met een zwaar inreisverbod in principe wel. De minister belooft terughoudend om te gaan met het
afgeven van een zwaar inreisverbod en het beboeten van verblijf met een zwaar inreisverbod.
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1. BASISRECHTEN
Rb: crisisopvang voor Chinese zieke vrouw
Deze vrouw moest in november haar woning verlaten en kon sindsdien alleen in de nachtopvang
terecht. Ze had rapporten van artsen ingebracht. De rechtbank Utrecht besloot dat het een kwetsbare
vrouw betreft en dat nachtopvang niet passend was. Ze krijgt crisisopvang in afwachting van een
beslissing van het COA (Rb Utrecht 12/4362, 21.12.12).

2. TOELATINGSBELEID
Rb: risico terugkeer vrouwen naar Zuid Somalië
Rechtbank Haarlem besloot dat de minister opnieuw moet beoordelen of een vrouw veilig is als zij
terug moet keren naar Zuid Somalië. Daarbij moet hij rekening houden met de beschikbaarheid van
basisbehoeften, de kwetsbaarheid voor mishandeling en het vooruitzicht van verbetering van de
situatie binnen een redelijke termijn (Rb Haarlem AWB 12/21519, 18.12.12)
Rb: na 18 maanden onderduik in NL wordt NL verantwoordelijk voor het asielverzoek
Dit betreft een man die via Italië naar NL was gekomen. NL besloot dat Italië verantwoordelijk was
voor het asielverzoek. De man dook onder. Twee jaar later deed hij een asielverzoek in Zweden,
Zweden stelde Italië verantwoordelijk en Italië accepteerde dit. Daarna ging de man naar NL en stelde
dat NL verantwoordelijk was omdat hij hier 18 maanden ondergedoken had gezeten. De rechtbank gaf
de man gelijk (Rechtbank 's-Gravenhage AWB 13/58. 10.1.13)
Rb: NL moet inreisvisum geven aan Turkse vrouw met NLs kind wiens vader in de gevangenis zit
Volgens het Zambrano-arrest krijgen illegale ouders van NLse kinderen een verblijfsvergunning als hun
verblijf in NL nodig is om het kind de kans te geven in NL te blijven. In deze situatie vroeg een Turkse
moeder van een NLs kind toelating tot NL omdat haar man in Turkije in de gevangenis zit en dus niet
voor het kind kan zorgen. De Rechtbank besloot dat zij een inreisvisum moet krijgen (Rechtbank 'sGravenhage AWB 12/22699, 18.12.12)
RvS: intrekken vergunning verblijf bij partner alleen tot datum verbreking relatie
Deze zaak gaat over een stel dat het verbreken van de relatie niet bij de IND had gemeld. Toen de IND
daar achter kwam, wilde zij de status met terugwerkende kracht intrekken. Volgens de Raad van State
mag dit alleen tot de datum van verbreking van de daadwerkelijke relatie (Raad van State
201108958/1/V2, 11.1.13)
Rb: geen humanitaire vergunning voor kind dat van haar 7de tot 18de illegaal in NL woonde
De rechtbank vindt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de moeder om NL te verlaten na
afwijzing van het asielverzoek. Langdurig illegaal verblijf en worteling is geen reden om een
verblijfsvergunning te geven. In deze zaak schreven Defence for Children en orthopedagoge Kalverboer
een expertiserapport, maar dit hielp niet (Rb Den Bosch AWB 12/25844 en 12/25846, 14.1.13)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER
RvS: politie mag domestic worker oppakken die als 'inbreker' door de buren is gemeld
Dit betreft een Ghanese schoonmaker. De buren belden de politie omdat ze een 'zwarte man bij de
buren zagen', en dachten dat het een inbreker was. De politie kwam en vroeg de man zich te
legitimeren. Daarbij bleek dat hij geen verblijfsvergunning had. Daarom werd hij in vreemdelingenbewaring gezet. Volgens de Raad van State mocht de politie de man om zijn identiteitsdocumenten
vragen, en hem daarna vastzetten (Raad van State 201205275/1/V3 en 201205900/1/V3. 21.12.12)
Staatssecretaris Teeven: binnenkort mobiele controle biometrische kenmerken in heel Nederland
Afgelopen jaar heeft een proef gedraaid in Rotterdam met mobiele apparaatjes om vingerafdrukken te
controleren en te vergelijken. Deze proef was succesvol en het systeem wordt in het voorjaar in heel
NL ingevoerd (debat TK, 23.1.13)
RvS: werkgever wordt niet beboet voor illegale arbeid als hij niet betaalt of bij spontane hulp
Volgens de EU telt onbetaalde arbeid niet als werk, en kan de werkgever daarom geen boete krijgen
als de werknemers geen loon krijgen (Raad van State 201201869/1/V6, 16.1.13). De Raad van State
vindt ook dat werkgevers geen boete moeten krijgen als de werknemer 'spontane hulp' biedt (Raad
van State 201203690/1/V6, 16.1.13)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Debat Illegaliteit in Nederland, 2 feb 18:45- 20:15 De Balie Amsterdam
Tijdens het Human Rights Weekend in De Balie vindt een debat plaats over illegaliteit in Nederland. Na
een korte documentaire over het leven van ongedocumenteerde vreemdelingen in Nederland volgt
een paneldiscussie met o.a. Dorine Manson (directeur Vluchtelingenwerk) en Jelle Klaas (advocaat
vreemdelingenrecht). Info: http://www.debalie.nl/artikel.jsp?articleid=471440
PICUM international workshop: "Children First and Foremost”: 26 feb Brussel
This international conference seeks to consolidate both PICUM’s work on undocumented children and
PICUM’s two-year capacity-building project entitled “Building Strategies to Improve Protection of
Undocumented Children in Europe.” The conference will highlight the difficulties undocumented
children face in accessing rights such as education, healthcare and housing, and the good practice
strategies that have been developed to surmount the practical and administrative barriers to accessing
rights. The draft agenda is available here.
EMN-syntheserapport ‘Praktische maatregelen tegen illegale migratie in de EU’
Het rapport biedt een overzicht van bestaande praktijken en maatregelen die de verschillende
lidstaten treffen om illegale migratie aan te pakken. Het is opgesteld op basis van nationale rapporten
van 22 EU lidstaten en Noorwegen.
Het volledige rapport is hier te lezen.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting los zet zich in voor de
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basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

