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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.
 

 

Stichting LOS geeft graag informatie over de basisrechten van 
ongedocumenteerde migranten. Bijvoorbeeld het recht op medische zorg, het 
recht op onderwijs, en het recht op registratie van geboorte en huwelijk. 
 
Stichting LOS gaat ook graag in gesprek over de mogelijkheden voor 
ongedocumenteerden om hun recht als werker en als huurder te beschermen.  

Bel ons om hierover een afspraak te maken. 

Aanbod Voorlichting Basisrechten voor ongedocumenteerde migranten 
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1. Basisrechten 

 
Minister Kamp wil verblijfsvergunning EU-burgers die lang in de opvang zitten 
intrekken 
EU-burgers zijn in principe legaal. Ze hebben dus alle rechten van legale burgers, ook 
recht op opvang in de vrouwenopvang, en bijstand. Maar gemeenten klagen hierover. 
Daarom wil minister Kamp dat EU-burgers eerst een verblijfsvergunning aanvragen 
voordat ze bijstand vragen. Ook wil hij verblijfsvergunningen intrekken als EU-burgers 
teveel bijstand vragen of te lang in de opvang zitten. Deze plannen moeten nog 
uitgewerkt worden. 
 
Hoge Raad wil andere criteria voor Kinderbijslag 
De Sociale VerzekeringsBank (SVB) kijkt bij aanvragen voor Kinderbijslag altijd of de 
aanvrager een ‘juridische, sociale en economische binding met Nederland’ heeft. 
De Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland heeft nu besloten dat bij Kinderbijslag 
het ‘fiscale woonplaatsbegrip’ geldt. Daarbij is belangrijk dat de aanvrager ‘een 
duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland’. Het gevolg is dat migranten 
eerder kinderbijslag kunnen krijgen. 
 
 

2. Toelatingsbeleid 
 

Aantallen immigranten in Nederland in 2010 
In heel 2010 werden 70.000 aanvragen voor een verblijfsvergunning ingediend. Daarvan 
waren er 21.000 voor gezinsleven (30%), 14.000 voor asiel (20%), 10.000 voor studie 
(14%), 6.000 voor kennismigranten (8%) en nog 3.000 voor andere vormen van 
arbeidsmigratie (4%). Verder vallen 15.000 (21%) aanvragen onder de categorie ‘overig’. 
De meeste aanvragers gezinsleven, studie en kennismigratie kwamen met mvv (visum) 
binnen en meer dan 95% van hen kreeg snel een status. De aanvragers ‘arbeid’ kregen 
in 81% van de gevallen een status, aanvragers ‘overig’ in 83% van de gevallen.  
 
Aantallen asielzoekers in tweede helft 2010 
Van de 7.700 asielverzoeken in de tweede helft van 2010 werd 49% in de snelle 
procedure afgehandeld. Van hen kreeg 57% direct een status en werd 43% direct 
afgewezen. De andere 51% van de asielzoekers wacht nog op een beslissing. 
Belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in 2010 zijn Somalië (25%), Irak (10%) 
en Afghanistan (10%).  
 
Drama’s asielzoekers 
Kambiz Roustayi uit Iran kwam in 2001 als asielzoeker naar Nederland. Zijn 
asielverzoek was afgewezen. Op 6 april 2011 goot hij op de Dam benzine over zichzelf 
heen en verbrandde. Hij was boos op het onrechtvaardige asielbeleid. 
Alasam S. uit Benin kwam in 2001 als 15-jarige Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling 
naar Nederland. Zijn asielverzoek en verzoek om medische redenen waren afgewezen. 
Op 13 april 2011 vermoordde hij zijn vriendin en een politieagent. 
Artsen vragen om betere psychische zorg voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. 
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3. Controle en Terugkeer 
 
Grenscontroles in trein en bus zijn verboden 
De rechtbank heeft besloten dat Nederland niet meer de passagiers in internationale 
treinen en bussen mag controleren. Eerst moeten nieuwe regels gemaakt worden 
waardoor deze controles niet lijken op grenscontroles. 
 
Vreemdelingenpolitie controleert huizen van au pairs 
Au pairs zijn in Nederland om de cultuur te leren kennen. Ze mogen maximaal 30 uur 
per week licht huishoudelijk werk doen. Maar vaak werken au pairs langer en doen ze 
ook ander werk in huis. De politie gaat nu in huizen kijken naar het werk van au pairs. 
 
Kritiek op politie, vreemdelingenpolitie en DT&V 
CITT, de officiële commissie die het terugsturen van ongedocumenteerden controleert, 
vindt dat de politie te weinig controleert of mensen een verblijfsvergunning hebben. Als 
iemand bekeurd wordt, dan wordt hij vaak gewoon bestraft zonder naar zijn status te 
kijken. Als hij zijn straf uitgezeten heeft, wordt hij daarna gewoon vrijgelaten. 
Ook de Vreemdelingenpolitie werkt niet goed, vindt de CITT. Zij moeten uitzoeken wat 
de identiteit is van ongedocumenteerden. Maar als mensen eenmaal in de gevangenis 
zitten om uitgezet te worden, lijkt het wel of de Vreemdelingenpolitie ze vergeet. 
CITT heeft ook kritiek op de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Zij moeten Laissez 
Passers (vervangende reisdocumenten van de ambassade) aanvragen. Van de meer 
dan 6.000 aangevraagde LP’s zijn er maar 566 ontvangen. 
Tenslotte is er kritiek op de uitzettingen zelf. Van de 6.600 geplande uitzettingen gingen 
er 2.400 niet door. Belangrijkste redenen waren nieuwe procedures en verzet. 
 

4. Wat is er te doen? 
 
 
PICUM/LOS/ROS Conferentie Strafbaarstelling illegaal verblijf, 27 mei Rotterdam 
De Nederlandse overheid is van plan om illegaal verblijf strafbaar te stellen.  
PICUM, Stichting LOS, Stichting ROS en Pauluskerk organiseren een internationale 
conferentie om inzicht te geven in strafbaarstelling van illegaal verblijf in andere 
Europese landen. Daarmee hopen we argumenten te verzamelen tegen de Nederlandse 
plannen. De conferentie is in het Engels. Meer info staat in het voorlopige programma en 
het registratieformulier.  
 
Boek: Exploitative Labour Relations and Legal Consiousness of Irregular Workers 
In dit boek worden de rechten van ongedocumenteerde arbeiders beschreven. Ook 
wordt verteld waarom het zo moeilijk is voor ongedocumenteerde arbeiders om rechten 
te claimen. Mensen zijn bang hun baan te verliezen, of zelfs om uitgezet te worden. Het 
boek is in het Engels te downloaden: Exploitative Labour Relations. 
 

http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Draft%20Agenda%20-%20Conference%20on%20Criminalization%20of%20undocumented%20migrants.pdf
http://picum.org/picum.org/uploads/file_/Criminalization%20REGISTRATION%20FORM%202011.doc
http://www.jur.uva.nl/template/downloadAsset.cfm?objectid=A3B6CBE3-952F-4D32-A3A66F6ACBDB2276

