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PETITIE : VOOR HET RECHT VAN IEDER MENS OP GOEDE ZORG
Sinds 2012 moet een patiënt die de Nederlandse taal niet optimaal beheerst zelf iemand meenemen om
te vertalen. Terwijl er maar liefst 2,5 miljoen mensen in ons land leven die een andere taal als
moedertaal hebben! Velen van hen zijn nu afhankelijk van een familielid of bekende die meekomt om te
vertalen, wat risico’s met zich meebrengt voor de arts én voor de patiënt. Bovendien is het een
aantasting van de privacy van de patiënt.
Voor vele vluchtelingen, studenten, arbeids- en kennismigranten en hun kinderen is goede zorg nu dus
niet vanzelfsprekend. Zorgverleners zijn vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor “tijdig overleggen,
en de patiënt uitnodigen vragen te stellen”. Dat kan niet zonder toegang tot tolken.
Iedereen heeft recht op goede zorg, dat is een mensenrecht. Een oplossing is dan ook in ieders belang.
Teken mee: https://actie.degoedezaak.org/petitions/taalbarrieres-in-de-zorg-maak-ze-bespreekbaar
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BASISRECHTEN
MvVWS: opvang ongedocumenteerde slachtoffers huiselijk geweld in vrouwenopvang niet nodig
Op grond van het Istanbul-verdrag hebben ook vrouwen zonder verblijfsvergunning die slachtoffer zijn
van huiselijk geweld recht op bescherming, inclusief opvang als dat nodig is. Na lobby van de
vrouwenopvang en Stichting LOS ligt er nu een wetsvoorstel om de vrouwenopvang te financieren als zij
deze groep opgevangen, maar allen vanaf het moment waarop zij een verblijfsvergunning als slachtoffer
hebben aangevraagd. Voor slachtoffers zonder toelatingsprocedure is geen vergoeding.
De Raad van State heeft kritisch gereageerd op deze beperking, omdat het in strijd is met het Istanbulverdrag. Maar de minister vindt aanpassing niet nodig, omdat de vrouwen direct een vergunning kunnen
aanvragen. Bovendien sluit de Koppelingswet ongedocumenteerden van voorzieningen uit, en kunnen
ongedocumenteerden opgevangen worden in de VBL-Ter Apel (terugkeerlocatie). Zie hier.

TOELATINGSBELEID
RvS: geen samenwoningsplicht voor verblijf bij partner
Deze zaak gaat over een vrouw die een vergunning kreeg als partner van een man die op dat moment in
de gevangenis in Duitsland zat. De IND trok haar vergunning in, omdat volgens de IND samenwonen
nodig is voor een vergunning als partner.
Maar de Raad van State is het hier niet mee eens. Ook als je niet samenwoont kun je een duurzame
relatie hebben. De IND had zorgvuldiger moeten kijken naar de precieze aard van de relatie, waarbij het
wel mee kan wegen dat de partners niet samenwonen. Zie hier.
HvJ EU: individueel oordeel nodig over afhankelijkheid familieleden (buiten gezin)
Het Hof van Justitie van de Europese Unie legt het Unierecht uit. In dit geval gaat het over de vraag
welke criteria toegepast moeten worden als afhankelijke familieleden vragen om toegelaten te worden.
Volgens het Hof mag afhankelijkheid wel vereist worden, maar in sommige situaties lukt het soms niet
om geld over te maken, daarmee eindigt de afhankelijkheid niet direct.
Elke aanvraag moet individueel beoordeeld worden. De gezondheidssituatie van het afhankelijke
gezinslid is van belang, maar ook moet gekeken worden naar de persoonlijke situatie zoals leeftijd en
opleiding. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat het, met name voor vluchtelingen, soms
moeilijk is om documenten te vinden die de afhankelijkheid bewijzen. Zie hier.

CONTROLE EN TERUGKEER
HvJ EU: terugkeerbesluit voor toeristen en openbare orde
Het Hof van Justitie van de Europese Unie legt het Unierecht uit. In dit geval is de vraag of toeristen, die
geen visum nodig hebben om de EU te bezoeken, toch een terugkeerbesluit kunnen krijgen terwijl ze nog
steeds in de drie maanden visumvrije termijn zitten.
Volgens het Hof kan dat wel, als de toerist een bedreiging van de openbare orde vormt of wordt
verdacht van een strafbaar feit mits dat voldoende ernstig is en voldoende onderbouwd. Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN?
Verweij-Jonker: Evaluatie Wet tegengaan Huwelijksdwang
Dit is het evaluatierapport van de Wet Tegengaan Huwelijksdwang. Volgens de onderzoekers heeft de
wet niet zoveel effect, omdat huwelijksdwang moeilijk te bewijzen is. Het grootste effect heeft de wet
gehad op gezinshereniging van Syriers waarvan de partner minderjarig was, dit betrof minimaal circa 150
personen. Zie hier.
A.S.F. Weatherburn (Promotie): Clarifying the scope of labour exploitation in human trafficking law
In het Palermo-protocol wordt mensenhandel gedefinieerd, maar de definitie van arbeidsuitbuiting mist
nog. In deze promotie is geprobeerd om de verschillende definities van gedwongen of verplichte arbeid,
slavernij en dienstbaarheid met elkaar te vergelijken en tot één definitie te komen. Zie hier.
Spreekuur Fabel-Leiden op maandag en woensdagmiddag
De Fabel van de illegaal steunt mensen zonder verblijfsverguning, die verblijven in Leiden of omgeving
Leiden. Wij helpen met toegang tot de medische zorg en juridisch advies.
Vanaf 1 december 2019 heeft de Fabel van de illegaal elke maandag en woensdag inloopspreekuur. De
mensen kunnen tussen 13:00 tot 16:00 bij ons langskomen. Er is geen afspraak vereist. Tussen Kerst en
Oud en Nieuw zijn wij gesloten. Zie verder: www.defabel.eu.
Contact gezocht: amv’s uit Congo, Angola, Iran, Ethiopie, Eritrea die tussen 1990-2010 naar NL kwamen
Onderzoekers vanuit de Universiteit Groningen willen weten hoe het amv’s uit deze herkomstlanden
gaat en hoe zij terugkijken op de opvang en begeleiding. Interviews vinden plaats op een door de
respondent verkozen locatie. Om de respondenten niet onnodig te belasten zal geen informatie worden
gevraagd over de vlucht (maar uiteraard luisteren we als die vanzelf naar voren komt). Iedere
respondent zal enkele dagen na het interview worden gebeld om te horen hoe het gaat.
De interviews zullen in januari en februari worden gehouden.
Contact voor amv’s uit Congo/Angola: Rianne Brandsma (r.brandsma.3@student.rug.nl, 0629377865)
Contact voor amv’s uit Iran: Ilse Klaasen (i.klaasen@student.rug.nl, 0621182790)
Contact voor amv’s uit Ethiopië/Eritrea: Anne Reterink (A.K.Reterink@student.rug.nl, 0645945968)

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