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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. 

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld om andere organisaties te ontmoeten die 
werken met vrouwen zonder verblijfsvergunning en om meer kennis op te doen over 
hun rechten en juridische mogelijkheden. Tijdens workshops vertellen professionals 
uit het veld over thema’s als het regelen van gezondheidszorg voor vrouwen zonder 
verblijfsvergunning, opvangmogelijkheden en verblijfsvergunningen. U kunt 
ervaringen uitwisselen en samen zoeken naar oplossingen voor knelpunten in de 
hulpverlening. Bij de informatiemarkt kunt u uw organisatie presenteren en andere 
organisaties leren kennen. Aan het einde van de dag wordt de website,  
iLegalevrouw.nl, officieel gelanceerd.  
 
Meld u vóór 30 augustus aan via anne@stichtinglos.nl. Deelname is kosteloos. 

 
 

Netwerkbijeenkomst Ongedocumenteerde Vrouwen  
23 september, 10-16u Utrecht 
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1. Basisrechten 

 
Rb: bijstand voor uitgeprocedeerde eenouder-gezinnen 
In twee zaken heeft de rechtbank besloten dat uitgeprocedeerde eenouder-gezinnen 
een toelage voor levensonderhoud of bijstand moeten krijgen. Het betrof gezinnen die 
eerder een tijdelijke verblijfsvergunning hadden, die is ingetrokken. Omdat een nieuwe 
procedure liep, hoefden de gezinnen niet naar Ter Apel. De rechtbank vond dat een 
toelage noodzakelijk was om te voorkomen dat kinderen op straat terecht kwamen. 
(Rb Leeuwarden 11/1572, 11/1679 en 11/1680, 3.8.11; Rb Assen 11/369, 5.8.11) 
 
Liberiaanse man die zich in brand stak in Echt, is overleden 
Op 23 augustus is de Liberiaan die zich in AZC Echt in brand stak overleden. De 
minister heeft gemeld dat er van 2002 tot 2010 in totaal 40 mensen zijn overleden door 
zelfmoord. Zelforganisaties voor vluchtelingen vermoeden dat er meer gevallen zijn. 
 

2. Toelatingsbeleid 
 
Niet alleen prostitutie is mensenhandel 
Alle vormen van gedwongen arbeid kunnen mensenhandel zijn. Bijvoorbeeld een illegale 
man die 16 uur per dag moet werken in de horeca voor een baas die hem nauwelijks 
betaalt en zijn paspoort heeft ingenomen. Of een vrouw uit een EU-land die in ruil voor 
onderdak gedwongen moet trouwen met een illegale man die daardoor legaal wordt. 
Slachtoffers van deze vormen van mensenhandel krijgen een tijdelijke status en opvang. 
 
UNHCR eist oplossing voor staatlozen 
De UNHCR schat dat er wereldwijd zo’n 12 miljoen staatlozen zijn. Ook in Nederland 
wonen staatlozen, bijvoorbeeld Roma of mensen uit voormalige Sovjetstaten. De 
UNHCR vindt dat de rechten van het staatlozenverdrag te weinig toegekend worden. 
 

3. Controle en Terugkeer 
 
Grensbewaking mag weer 
Vorig jaar oordeelde het Hof van Justitie van de EU dat grensbewaking aan de EU-
binnengrenzen verboden was. Inmiddels heeft Nederland de wet aangepast zodat 
controles aan de grens niet meer ‘het karakter van grensbewaking hebben’. De Raad 
van State oordeelde (201108181/3/V4, 9.8.11) dat deze vorm van controle is toegestaan 
 
Boete voor hulp bij reparatie auto 
Een garage krijgt een boete van € 2.000,- omdat een illegale man de monteur hielp bij 
het repareren van een auto (hij drukte op een knopje om het systeem te controleren). 
(Raad van State 201104185/1/V6, 24.8.11) 
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Opstand in detentiecentrum Rotterdam 
Na een vreedzaam protest op 26 augustus tegen de duur van de vreemdelingendetentie 
en tegen de detentieomstandigheden in detentiecentrum Rotterdam zijn tientallen 
bewoners (soms met geweld) in de isolatiecel geplaatst. 
 
Terugkeerrichtlijn beperkt vreemdelingendetentie 
De EU-Terugkeerrichtlijn is van kracht sinds december 2010. De Richtlijn bepaalt 
wanneer illegale vreemdelingen in detentie gezet mogen worden. Een voorwaarde is 
bijvoorbeeld dat vreemdelingen eerst een termijn voor vrijwillige terugkeer moeten 
hebben gekregen. Ook moet er risico op onderduiken bestaan. Onlangs besloot de 
Raad van State dat het niet beschikken over vaste woonruimte onvoldoende reden is 
voor vreemdelingendetentie (Raad van State 201101860/1/V3, 5.8.11). 
 

4. Wat is er te doen? 
 
Film ‘Noordwaarts’bij Casa Brasil Holanda, 18 sept 12-17u Rotterdam 
Toegangsprijs brunch, film en debat bij vooruitbetaling: €12,50  
Locatie: Centrum Djoj - Antony Duyklaan 5-7 - Rotterdam  
Info: www.nataliamachiaveli.com/trocaotropico; mail: 
trocatropico.casabrasilholanda@hotmail.com 
 
Werkdag vluchtelingen Raad van Kerken, 5 nov 10-16u, Amersfoort 
Op 5 november as zal de projectgroep vluchtelingen haar jaarlijkse beraadsdag 
houden. Minister Leers heeft toegezegd op deze dag te zullen spreken. De dag vindt 
plaats in de Bergkerk in Amersfoort. Het programma begint om 10.30u. Toegang gratis, 
opgave via rvk@raadvankerken.nl of (033) 463 38 44.  
Binnenkort volgt het volledige programma.  
 
PICUM Conference on Undocumented Migrant Women, 12-13 dec Brussel 
This high-level conference will mark a significant gathering of key policy-makers and 
field-practitioners to discuss concrete improvements for the protection and promotion of 
undocumented women’s rights in Europe. We invite migrant organisations, NGOs, 
services providers, women’s shelters and support services, social workers and 
healthcare professionals, trade unions, key policy makers, and all others working on 
these core issues to please mark this date in their diaries and disseminate this 
announcement throughout your contact network. For more information about this event 
and online registration, please visit our website. 
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