
Nieuwsbrief LOS 10-14, 6 juli 2020 
 

1 
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156 

info@stichtinglos.nl  • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448 

 
 
 
 
 

 
 
NIEUWSBRIEF, jaargang 10 nr. 14 
6 juli 2020 
 
 
Inhoud 
1. BASISRECHTEN ....................................................................................................................................... 2 
2. TOELATINGSBELEID ............................................................................................................................... 2 
3. WAT IS ER TE DOEN? ............................................................................................................................. 2 
 
 
 
 

RECHTEN VAN ONGEDOCUMENTEERDE SLACHTOFFERS EN WEBINAR 7JULI 

 
 De EU-Slachtofferrichtlijn garandeert hulp aan slachtoffers, onafhankelijk van hun verblijfsstatus. Recent 
heeft de EU een nieuwe Slachtofferstrategie aangenomen, waarin uitdrukkelijk de kwetsbare situatie van 
ongedocumenteerde slachtoffers beschreven staat: 'Under the Victims’ Rights Directive, victims’ rights 
shall apply to victims in a non-discriminatory manner, independently of their residence status. Under this 
strategy, the Commission will assess legal and practical tools at EU level to improve reporting of crime 
and access to support services for migrant victims, independently of their residence status. In particular, 
the Commission will promote exchange of good practices among the Member States aimed at 
disconnecting reporting of crime from the return procedure without jeopardising the effectiveness of such 
procedures.' 
Zie het rapport hier. Op 7 juli (15.30-17.00u) vindt een webinar plaats over dit rapport, registreer hier. 
 
Het Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) beschreef het recht op 
een verblijfsvergunning voor ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel in 
dit rapport.  
 
  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/law/2_en_act_part1_v10.pdf
https://vse-registration.typeform.com/to/ucDB7y
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/06/Residence-permits-victims-of-Crime-FULL-REPORT.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
SvJ&V: Handreiking aanpak arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling buiten mensenhandel 
Om situaties van ernstige benadeling in de arbeidssfeer beter aan te pakken moet de samenwerking 
tussen de Inspectie SZW, politie en gemeenten verbeterd worden. Samen met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt momenteel gewerkt aan een handreiking met 
handelingsperspectieven, die passen bij een gecoördineerde integrale aanpak van arbeidsuitbuiting en 
ernstige benadeling. Dit moet helpen om situaties die strafrechtelijk niet als mensenhandel kunnen 
worden beschouwd, maar wel ernstig zijn, effectief aan te pakken met behulp van verschillende 
handhavingsinstrumenten. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
SvJ&V: nieuw beleid Guinee voor vrouwen en kinderen 
Op basis van het nieuwe Ambtsbericht Guinee heeft de staatssecretaris besloten dat minderjarigen in 
Guinee geen bescherming krijgen tegen huiselijk geweld, en dat vrouwen geen vestigingsalternatief 
hebben voor geweld omdat zij zich niet zelfstandig kunnen vestigen buiten hun gebied van herkomst. 
Nieuw is dat voor minderjarigen een opvanghuis in Guinee is gevonden. Minderjarigen die geen 
vluchtelingstatus krijgen kunnen dus teruggestuurd worden, ook als hun ouders onvindbaar zijn. Zie hier. 
 
Rb: geen verblijfsvergunning voor verzorging zieke NLse partner 
De advocaat in deze zaak stelde dat de partner van deze NLse man in NL moest zijn om hem te 
verzorgen. Daarom vond hij dat de vrouw een verblijfsvergunning moest krijgen, zoals ook ouders van 
een NLs kind een verblijfsvergunning krijgen met het doel om hen te verzorgen. De rechter vond dat 
onvoldoende was bewezen dat de man van zijn vrouw afhankelijk is om in NL te kunnen blijven. Er zijn 
volgens de rechter ook andere mogelijkheden om mantelzorg te krijgen. Zie hier. 
 
WBV 2020/13: kind met kinderbeschermingsmaatregel kan na 1,5jr vergunning krijgen 
Als voor een kind een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken, en die kan niet overgedragen 
worden op het land van herkomst, dan kan het kind na 1,5jr een verblijfsvergunning krijgen. Zie hier. 
 

3. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Einde clientenstop STIL-Utrecht 
Je kunt je weer bij STIL melden voor juridisch advies, bij voorkeur per mail (juridisch@stil-utrecht.nl) of 
per telefoon (030 271 34 63). 
 
Webinars: Migrant women in Europe resisting increased abuse and precariousness (ENG/ESP), 8 / 15july 
Each webinar will share common experiences of migrant women and girls -refugees, domestic workers, 
those part of family reunification, undocumented, etc.- coping under COVID measures in Europe. It will 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/07/01/tk-moties-en-toezeggingen-op-het-gebied-van-mensenhandel/tk-moties-en-toezeggingen-op-het-gebied-van-mensenhandel.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/30/tk-landenbeleid-guinee/tk-landenbeleid-guinee.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:5943
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33493.html
mailto:juridisch@stil-utrecht.nl
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highlight how migrant women have worked together to provide essential support, safe spaces, and 
collective action through campaigning and advocacy. It will outline experiences in different countries, 
including providing political recommendations, such as for the EU recovery fund. 
For the Webinar 8 july 16-17:30u click here; for the webinar 15 july 14-15:30u click here 
 
Event: Messaging 'Modern Slavery': an expert panel and discussion, 21 juli 14u London time 
Communication is power: the language used about any issue profoundly affects our understanding of its 
causes and solutions. How is that power used when it comes to modern slavery? How does media 
reporting affect public and policymaker understandings of exploitation? What's working well and what 
needs to be done differently or better? And how can organisational communications support this more 
effectively? We'll explore these questions and more. 
Please register on Eventbrite here. You will receive the Zoom link and password prior to the event itself.  
 
 

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

https://wideplus.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyIiwiYTBlMGVmIiwiMjEiLCI5MzRhZTZlYjQ1NzYiLGZhbHNlXQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e44Yd6WCT_ScnN0PmAS6sw
https://www.eventbrite.com/e/messaging-modern-slavery-expert-panel-and-discussion-tickets-108710696620

