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FIREWALL VOOR VEILIGE AANGIFTE
Afgelopen week kreeg Stichting LOS een melding over een Afghaanse jongen die werd opgepakt toen hij
bij de politie aangifte deed van diefstal. Hij zit nu in vreemdelingendetentie in Rotterdam.
Deze handelswijze van de politie is in strijd met het eigen politie-beleid. De politie heeft al jaren geleden
op initiatief van de Amsterdamse politie besloten dat mensen zonder verblijfsvergunning veilig aangifte
moeten kunnen doen. Wij noemen dat een 'firewall', een verbod op gebruik van informatie voor andere
doeleinden dan waarvoor die is gegeven.
Helaas weten wij ook dat veel politiemensen niet op de hoogte zijn van het eigen beleid. Daarom is het
aan te raden om hun eigen folder mee te nemen, als je met iemand zonder verblijfsvergunning naar het
politiebureau gaat. Zie die folder hier, en de politie Amsterdam aan het woord in een filmpje hier.
Informatie van PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) over de
firewall vind u hier.
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1. BASISRECHTEN
CRvB: toelichting alternatief voor ALO (Alleenstaande Ouder)-kop
In deze uitspraak licht de Centrale Raad van Beroep toe dat éénoudergezinnen waarvan één van de
partners niet kan bijdragen aan het gezinsinkomen omdat deze onbereikbaar is, geen recht hebben op
de ALO-kop maar wel op een andere manier geholpen moeten worden om in hun levensonderhoud te
kunnen voorzien. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: Surinaamse jongen die met NLse halfzusjes in Spanje bleef, krijgt ook in NL een verblijfsvergunning
Deze Surinaamse jongen ging met zijn moeder en zijn NLse stiefvader naar Spanje. Daar kreeg zijn
moeder nog twee zusjes. De relatie ging uit en de moeder ging met de kinderen terug naar NL. De
rechter oordeelt dat deze jongen geen recht heeft op een Chavez-vergunning (want hij heeft geen
zorgtaken) maar wel omdat hij samen met de NLse zusjes in Spanje verbleef. Zie hier.
Rb: geen verblijf als partner van NLer na verblijf in Italie
Deze Tunesische man vraagt een vergunning in NL nadat hij met zijn NLse vrouw in Italie verbleef. Van
dit verblijf heeft hij alleen maar administratieve bewijzen. De IND vindt dat dit onvoldoende aantoont
dat hij daadwerkelijk samen met zijn vrouw in Italie woonde, de rechter is het hiermee eens. De man
krijgt geen verblijfsvergunning bij zijn partner in NL. Zie hier.
.
RvS: verblijfsvergunning op grond van privé leven na 15jr verblijf bij partner
Uit deze uitspraak van de Raad van State blijkt dat een Congolese man die 15jr bij zijn NLse partner
verbleef, een vergunning op grond van privé-leven kreeg toen de relatie verbroken werd. De IND was
door het Europese Hof verplicht om een belangenafweging te maken. Zie hier.
Rb: geen verblijfsvergunning op grond van privé-leven an 25jr verblijf als gezin zonder vergunning
Dit Turkse gezin verblijft al zeker sinds 1994 zonder verblijfsvergunning in NL. In die tijd kregen ze vier
kinderen. Er liepen veel procedures voor toelating, en de man heeft ook in vreemdelingendetentie
gezeten. De IND vindt dat het gezinsleven ook in Turkije voortgezet kan worden. Zie hier.

3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: uitzetting naar Algerije wel mogelijk
Uit cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek blijkt dat Algerije soms wel Laissez Passers afgeeft en dat
daarmee ook daadwerkelijk mensen uitgezet zijn naar Algerije. Daarom mag deze Algerijn in detentie
blijven. Zie hier.
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Manifestatie voor Verdraagzaamheid, 19 mei 13-17u Park Transwijk Utrecht
Aan de vooravond van de Europese verkiezingen, vindt er in Utrecht een manifestatie plaats over
vluchtelingen, gelijkheid, het belang van de democratische rechtsstaat e.d.. Dit moet uitmonden in een
gezamenlijk manifest onder de noemer Hart Boven Hard. Zie hier
Teken voor Hart boven Hard
Sta op voor vrede, mensenrechten en gelijke kansen voor iedereen, en een samenleving waarin we
discriminatie en uitsluiting actief bestrijden. Voor verbinding van landen en mensen, tegen haat en
polarisatie. Voor een menswaardige omgang met mensen op de vlucht, tegen het aanwakkeren van
angst. Teken hier
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Fairwork over Arbeidsuitbuiting
Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel worden jaarlijks maar zo’n 23 zaken van
arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting voor de rechter gebracht. In slechts de helft van die zaken
wordt ook echt iemand veroordeeld. Zie hier.
Om ervoor te zorgen dat slachtoffers vaker financieel gecompenseerd kunnen worden heeft FairWork, in
samenspraak met de UvA, een aantal aanbevelingen geformuleerd.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS3
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