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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.
 

IKON maakt voor de televisieserie Mensjesrechten filmpjes van drie minuten over 
mensenrechten van kinderen. Zij willen graag een filmpje maken over een 
onuitzetbaar ongedocumenteerd kind, bij voorkeur een kind uit een gezin zonder 
asielachtergrond. 
Het kind moet liefst tussen de 7 en 15 jaar zijn 
Het kind moet gefilmd mogen worden / er is toestemming van de ouder(s) nodig 
Als jullie zo n kind kennen zou je dat dan willen mailen aan els.vandriel@ikon.nl. 

Gezocht voor televisieserie: kinderen van onuitzetbare ouders 
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1. Basisrechten 

 
Medische zorg ongedocumenteerden wordt te weinig gebruikt 
Volgens de minister is maar ongeveer eenderde van het budget voor medische zorg aan 
ongedocumenteerden gebruikt: 14mln van 44 mln. Dat komt omdat ziekenhuizen en de 
geestelijke gezondheidszorg teveel hadden begroot. 
Het CVZ, de beheerder van het budget, heeft extra apotheken gecontracteerd in 
Amsterdam, Leiden en den Haag. Kijk voor de hele lijst op 
http://www.cvz.nl/financiering/zorg+aan+onverzekerbare+vreemdelingen/zorg+aan+onve
rzekerbare+vreemdelingen.html 
 
VN-verdrag bescherming tegen huiselijk geweld ook voor ongedocumenteerden 
Het verdrag van de Raad van Europa ter bescherming van vrouwen tegen geweld biedt 
een omvattend juridisch raamwerk om geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen 
en daders te veroordelen. Het kent ook specifieke bescherming voor 
ongedocumenteerde vrouwen. Sinds 11 mei 2011 is het verdrag door 13 landen 
getekend en zal op 1 september 2011 in werking treden. 
De volgende landen hebben het verdrag getekend: Oostenrijk, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, IJsland, Luxemburg, Montenegro, Portugal, Slowakije, Spanje, 
Zweden en Turkije. 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/210.htm 
 

2. Toelatingsbeleid 
 
Terugkeer alleenstaande moeders naar Burundi is risico 
In rapporten van ACAT Burundi, OMCT en Amnesty International staat dat terugkerende 
vluchtelingen en alleenstaande moeders een verhoogd risico lopen op verkrachtingen en 
ander geweld tegen vrouwen. De rechtbank vindt daarom dat de IND beter moet 
nadenken over de veiligheid van alleenstaande moeders die naar Burundi terugkeren.  
(Rechtbank Amsterdam AWB 09/47558, 19.7.11) 
 
Risico’s voor homo’s in Irak en Oeganda 
In twee gevallen heeft de rechtbank besloten dat de veiligheid van homo’s bij terugkeer 
niet zeker is. Dat betreft Irak (Rechtbank Amsterdam AWB 10/4484, 3.5.11) en Oeganda 
(Rechtbank Groningen AWB 11/16072 & 11/16071, 9.6.11). 
 
Raad van State vindt dat onuitzetbare zieke recht heeft op voortzetting behandeling  
Het herkomstland van deze zieke persoon is onbekend en hij kan daarom niet uitgezet 
worden. Het BMA (Bureau Medische Advisering) vindt dat behandeling noodzakelijk is, 
maar kan niet zeggen of behandeling in het herkomstland mogelijk is. Volgens de Raad 
van State moet de IND bij een beslissing over een verblijfsvergunning altijd onderzoeken 
of voortzetting van behandeling mogelijk is, ook als het herkomstland onbekend is. 
(Raad van State 201005001/1/V3, 21.7.11) 
 
Met duurzaam verblijfsrecht van ander EU-land mogelijk ook verblijfsrecht in NL 
Deze zaak gaat over een man met duurzaam verblijfsrecht in Italie en veel geld op de 
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bank, waarmee hij een jaar verblijf in NL kan betalen. De rechtbank vindt dat hij daarom 
niet illegaal in NL is. 
(Rechtbank Haarlem 11/6193 & 11/6195, 3.8.11) 
 

3. Controle en Terugkeer 
 
Terugkeerbesluit en terugkeertermijn nodig voordat vreemdelingendetentie mag 
Verschillende rechtbanken hebben besloten dat iedere illegaal verblijvende vreemdeling 
eerst een terugkeerbesluit moet krijgen, met een terugkeertermijn van minstens 7 dagen. 
Hierop zijn wel uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als iemand een gevaar is voor de 
openbare orde en veiligheid. ‘Risico op onderduiken’ is geen reden voor uitzondering, 
omdat hiervoor nog geen objectieve criteria zijn vastgelegd. 
Pas als een vreemdeling zich niet aan de terugkeertermijn houdt, mag hij in 
vreemdelingendetentie geplaatst worden. 
(voorbeeld: Rechtbank Amsterdam AWB 11/18288, 8.6.11) 
 
Terugkeermogelijkheden Algerije, China, Eritrea, Guinee 
De Raad van State blijft bij haar stelling dat terugkeer naar Algerije niet mogelijk is 
(ABRvS 201104736/1/V3, 27.6.11) en terugkeer naar China (Raad van State 
201105946/1/V3, 29.7.11) en Guinee (Raad van State 201105526/1/V3, 1.8.11) wel. 
Voor Eritrea heeft Rechtbank Zwolle (11/22311, 25.7.11) opnieuw besloten dat 
terugkeer niet mogelijk is. 
 

4. Wat is er te doen? 
 
Encuentro Gender, Migratie en Remittances voor Ontwikkeling, 2 sept va. 14.00u, Delft  
De bijeenkomst is gericht op Latijns-Amerikaanse vrouwen en de voertaal is Spaans. 
Locatie: Nederlands Normalisatie instituut (NEN), Vlinderweg 6, 2623 AX Delft  
Lees verder op de website en meld u aan voor deze bijeenkomst:  
http://www.lawid.nl/2011/07/uitnodiging-themabijeenkomst-2-september/ 
 
‘Proeverij’ van trainingen slachtoffers mensenhandel, 20 okt 9.30-16.00u, Utrecht 
BLinN en CoMensha organiseren trainingen voor mensen die te maken hebben met 
slachtoffers mensenhandel. Op 20 oktober vindt een ‘proeverij’ van trainingen plaats, 
waardoor je kunt kennismaken met het hele aanbod van trainingen. Deelname is gratis, 
aanmelden via: trainingen@blinn.nl of bellen met Vanessa Scholtens (06 4592 1644) of 
Romaike Zuidema (06 1958 4817). 
Het actuele trainingsaanbod vind je op de site van blinn: www.blinn.nl 
 
Sluit je aan bij December 18, 2011: Actiedag voor de rechten van migranten 
Kijk op de website waarop de activiteiten bekendgemaakt worden die over de hele 
wereld georganiseerd worden op 18 december 2011, ‘A Day of Global Action Against 
Racism and for the Rights of Migrants, Refugees and Displaced People’.  De website is 
niet in het Nederlands, maar wel in het engels, frans, spaans en italiaans. 
We shall overcome! http://globalmigrantsaction.org/ 


