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 Teken mee tegen strafbaarstelling illegaal verblijf 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.
 

 

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wil het 
kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren in dit 
land worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er 
nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen. 
 
Teken via www.geenstrafbaarstelling.nl ook tegen strafbaarstelling van illegaal 
verblijf. Als u namens een organisatie kunt ondertekenen, heeft dat onze sterke 
voorkeur. 
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1. Basisrechten 

 
Is geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor mensen zonder 
verblijfsvergunning? 
In de vreemdelingenwet staat dat dokters altijd medisch noodzakelijke zorg moeten 
geven, óók als mensen geen verblijfsvergunning hebben. Bij medisch noodzakelijke zorg 
hoort ook de geestelijke gezondheidszorg, dus psychologen en psychiaters. Volgens de 
Nederlandse organisatie voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ-Nederland) zullen 
psychologen en psychiaters altijd hulp geven aan mensen zonder verblijfsvergunning. 
Heel graag horen wij uw eigen ervaringen met de toegankelijkheid van geestelijke 
gezondheidszorg voor mensen zonder verblijfsvergunning! 
 
 

2. Toelatingsbeleid 
 

Tijdelijke bescherming vluchtelingen uit Ivoorkust 
De IND zal een halfjaar geen besluiten nemen over asielverzoeken van vluchtelingen uit 
Ivoorkust. Zowel Human Rights Watch als de UNHCR hebben opgeroepen om niemand 
naar dit land terug te sturen, omdat het te gevaarlijk is.  
Uitgeprocedeerde asielzoekers uit Ivoorkust krijgen weer recht op opvang. 
 
Achtergelaten familieleden 
Soms worden vrouwen of kinderen mét een verblijfsvergunning door hun man of vader 
teruggestuurd naar het herkomstland. Die pakt dan ook vaak hun verblijfsvergunning af. 
Dit heet achterlating. Achtergelaten vrouwen en kinderen hebben het recht om terug te 
komen. Meestal krijgen ze ook hun verblijfsvergunning weer terug.  
Volgens de minister zijn er afgelopen jaar 33 meldingen van achterlating gedaan vanuit 
Marokko, en 5 in Nederland. Twee daarvan gingen over achterlating in Turkije. 
 
Turkse gezinsleden hebben recht op een zoekjaar na het verbreken van de relatie 
Migranten met een verblijfsvergunning bij partner, hebben na 3 jaar het recht op een 
zelfstandige verblijfsvergunning. Als de relatie korter dan drie jaar duurt, krijgt de 
afhankelijke partner alleen maar een vergunning bij schrijnende omstandigheden, 
bijvoorbeeld huiselijk geweld. 
Alleen Turkse gezinsmigranten hebben nog een extra kans. Als hun relatie korter dan 
drie jaar geduurd heeft, krijgen zij een verblijfsvergunning voor een ‘zoekjaar’. In dat jaar 
kunnen ze proberen zelfstandig werk te vinden. Als dat lukt, wordt hun 
verblijfsvergunning verlengd. 
 
Illegale ouders van een kind met Europese nationaliteit krijgen verblijfsvergunning  
Dit is een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De zaak gaat over een Belgisch 
kind, met Colombiaanse ouders die illegaal in Belgie wonen. Zij vroegen om een 
verblijfsvergunning bij hun kind. Het Europese Hof van Justitie heeft besloten dat het 
kind gebruik moet kunnen maken van zijn rechten als Europees burger. Dat kan alleen 
als zijn ouders ook een verblijfsvergunning en een werkvergunning krijgen. 
De uitspraak geldt ook in Nederland. 
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3. Controle en Terugkeer 
 
Politie mag niet zomaar Afrikaanse vrouwen in villawijk controleren 
Twee weken geleden controleerde de politie samen met de busmaatschappij 
Connexxion Afrikaanse vrouwen die vermoedelijk schoonmaakten in Aerdenhout en 
Bloemendaal, villawijken in de buurt van Haarlem. De politie vroeg vrouwen die de villa’s 
wilden binnengaan naar hun identiteit. Volgens de rechtbank mocht de politie dat niet 
doen. Controle van identiteit mag alleen bij een ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’. 
Afrikaanse vrouwen in een villawijk zijn geen ‘redelijk vermoeden van illegaal verblijf’. 
 
Kinderen niet meer in vreemdelingendetentie 
De minister heeft besloten dat kinderen niet langer dan 2 weken in 
vreemdelingendetentie mogen. Dat was al zo voor kinderen uit gezinnen. Nu is besloten 
dat dit ook geldt voor kinderen die zonder ouders illegaal in Nederland zijn. Zij krijgen 
opvang in een speciaal AsielzoekersCentrum. 
Alleen als deze kinderen eerder zijn weggelopen, mogen ze nog wel langer worden 
opgesloten.  
 

4. Wat is er te doen? 
 
Nacht van de Vervanging 17mrt A’dam, Utrecht, den Haag, Eindhoven, Nijmegen 
De Nacht van de Vervanging vindt plaats in vijf steden in Nederland. Tijdens deze Nacht 
protesteren we tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf. We praten daarover met 
lokale politici en met medewerkers van lokale organisaties.  
Zie voor meer informatie: www.nachtvandevervanging.nl; www.askv.nl 
 
Nieuw zelfstudiepakket voor het nieuwe examen Inburgering Buitenland 
Omdat de eisen voor het basisexamen inburgering in het buitenland omhoog gaan, is 
een nieuw zelfstudiepakket gemaakt. In het pakket zitten boeken om de taal te leren 
spreken en schrijven, en een oefenboek. Ook zit er een film in over Nederland. 
Zie voor meer informatie: www.naarnederland.nl 
 
Informatiefolders  
De folders hieronder zijn bedoeld voor mensen die vanwege een relatie naar Nederland 
willen komen. Folders zijn in het Marokkaans, Turks en Chinees. 
 

http://www.nachtvandevervanging.nl/
http://www.askv.nl/
http://www.naarnederland.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/03/naar-uw-partner-in-nederland-nederlands-marokkaans.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/03/naar-uw-partner-in-nederland-nederlands-turks.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid-en-immigratie/documenten-en-publicaties/brochures/2011/03/03/naar-uw-partner-in-nederland-nederlands-chinees.html

