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Omdat de regeringspartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben, moeten veel maatregelen
eerst met de oppositie afgestemd worden vóórdat ze ingediend worden. De oppositiepartijen hebben
daardoor een sterke positie.
Om het wetsvoorstel Strafbaarstelling van Illegaal verblijf door de Eerste Kamer te krijgen is de
oppositie niet nodig. PVV, VVD en PvdA samen hebben 40 zetels, terwijl 38 voldoende zijn. De
oppositiepartijen D66, Christenunie en GroenLinks hebben afgelopen week wel gezegd dat ze steun aan
bezuinigingsvoorstellen willen laten afhangen van het intrekken van het wetsvoorstel.

OPPOSITIE: STRAFBAARSTELLING WEG, IN RUIL VOOR STEUN BEZUINIGINGEN

mailto:info@stichtinglos.nl
www.stichtinglos.nl


NIEUWSBRIEF, JAARGANG 3 NR. 5

2

1. BASISRECHTEN

VN-Kinderrechten-Comité: recht op geboorteakte voor alle kinderen
States should strengthen measures for ensuring universal birth registration, including removing any
legal and practical barriers to birth registration for migrant children, and, in situations where a child
would otherwise be Stateless, grant citizenship to children born in their territory.
(http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/ReportDGDChildrenAndMigration20
12.pdf)

2. TOELATINGSBELEID

Staatssecretaris: Wet Modern Migratiebeleid in werking op 1 juli 2013
De Wet Modern Migratiebeleid verandert het toelatingsbeleid voor de meeste reguliere
verblijfsvergunningen. De rol van de ‘verblijfgever’ wordt belangrijker. Dat is bijvoorbeeld de partner,
de werkgever, of de school waar een student naartoe gaat. De verblijfgever wordt verantwoordelijk
voor het doorgeven van veranderingen in de situatie van de migrant.
Ook verandert het systeem waarbij een migrant die met een mvv (visum) naar Nederland kwam, hier
weer een verblijfsvergunning moet aanvragen.
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-115.html)

Rechtbank: huiselijk geweld in herkomstland kan reden voor asiel zijn
Deze zaak betreft een Iraakse familie die herhaaldelijk klaagde over huiselijk geweld. Nu is de vader
teruggestuurd naar Irak, en de moeder en kinderen vragen asiel omdat ze bang zijn in Irak geen
bescherming te vinden. De rechtbank vindt dat NL bescherming moet bieden (Rb Utrecht 12/38577,
12/38578, 12/38579 & 12/38580, 27.12.12)

Rechtbank: risico besnijdenis in Edo-state Nigeria niet ernstig
De asielzoekster had gesteld dat zij geen bescherming tegen besnijdenis van haar dochter zou kunnen
krijgen. Haar ex-schoonmoeder zou dit willen afdwingen. Volgens de rechtbank is de ex-schoonmoeder
ver weg en kan de asielzoekster zich aan haar invloed ontrekken (Rb Den Bosch 12/38275 & 12/38274,
3.1.13)

Europees Hof voor Rechten van de Mens stopt twee uitzettingen van Somaliers
Twee weken geleden dreigde NL uitgeprocedeerde asielzoekers naar Somalie terug te sturen. Beide
uitzettingen zijn toen op het laatste moment tegengehouden door de Nederlandse Raad van State. Het
Europese Hof heeft zich vorige week ook uitgesproken in twee individuele zaken van uitgeprocedeerde
Somalische asielzoekers en de uitzetting opgeschort.

Rechtbank: slachtoffer mensenhandel kan terug naar Nigeria; NAPTIP helpt bij hervestiging
In deze zaak had de IND vastgesteld dat het te gevaarlijk zou zijn voor de vrouw om terug te gaan naar
het gebied waar ze vandaan kwam. Maar omdat NAPTIP als opvang-organisatie kan helpen bij
vestiging in een ander deel van Nigeria, kan ze toch teruggestuurd worden (Rb Den Bosch AWB
11/36025, 25.1.13)

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion2012/ReportDGDChildrenAndMigration20
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3. CONTROLE EN TERUGKEER

RvS: fietser mag niet zomaar op straat gecontroleerd worden
Dit betreft een zaak waarin agenten een fietser aanhielden die de stoep opreed en in zijn fietstassen
ging zoeken, toen hij de agenten zag. Zij vroegen om zijn identiteitsbewijs en hielden hem aan toen hij
dat niet had. De Raad van State heeft nu besloten dat de agenten te weinig reden hadden om te
vermoeden dat de man geen verblijfsrecht had. Hij moet vrijgelaten worden (Raad van State
201211681/1/V3, 25.1.13 )

4. WAT IS ER TE DOEN?

UNHCR: Female Genital Mutilation & Asylum in the European Union. A Statistical Overview
Dit onderzoek biedt informatie die bruikbaar is om beleid te ontwikkelen waarmee kwetsbare
asielzoekers die te maken hebben met vrouwenbesnijdenis ondersteund kunnen worden. Anderzijds
kan de informatie ook gebruikt worden om vrouwen met vrouwenbesnijdenis die al in westerse landen
leven, beter te ondersteunen. Lees het rapport (in het engels) op:
http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=512c8da99&query=fgm

Actie voor recht op onderdak, werk en verblijf door de Vluchtkerk ea. 12-13mrt
De uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de Vluchtkerk in Amsterdam, het Vluchthuis in Den Haag en
vluchtelingen uit verschillende AZC's, zullen op 12 en 13 maart over gaan tot actie om aandacht te
vragen voor hun probleem. Hun leus: wij willen verblijfsrecht en zo de mogelijkheid om een normaal
leven op te bouwen!
Dinsdag 12 maart 19.00 demonstratie vanaf Julianaplein (voor Centraal Station), Den Haag
Daarna brengen vluchtelingen de nacht door op het Plein voor de Tweede Kamer
Woensdag 13 maart zijn zij aanwezig bij het debat in de Tweede Kamer en op het Plein.
Zie: www.devluchtkerk.nl

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
basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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