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Teken mee om kinderen na 8 jaar een vergunning te
geven
Onder de titel ‘Nederland zwaait uit’ start de VARA een grote uitzwaaiactie.
Kinderen en jongeren die in ons land geworteld zijn, worden door de huidige
regering het land uitgezet. De VARA wil deze kinderen niet onopgemerkt op het
vliegtuig laten zetten en zwaait ze daarom uit! Kijk voor meer informatie op
www.nederlandzwaaituit.nl

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.
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1. Basisrechten
Recht op plaats in verpleeghuis voor ‘illegaal’
Voor ‘illegale’ migranten bestaat wel altijd recht op medische zorg. De rechtbank besloot
dat ‘illegalen’ ook een plaats in een revalidatiecentrum of verpleeghuis moeten kunnen
krijgen.
Onderzoek in België: helft van de ‘illegalen’ leeft van minder dan 145,- per maand
Meer dan negentig procent van de ‘illegalen’ in België leeft van minder dan 450,- per
maand. Daarnaast vinden 37 procent van de ‘illegalen’ hun eigen gezondheid slecht tot
zeer slecht. Slaaptekort, eenzaamheid, angst en verslaving zijn de voornaamste
aandoeningen.

2. Toelating
Somaliërs uit Centraal- en Zuid Somalië worden niet uitgezet en krijgen opvang
De minister heeft een zogenaamd vertrekmoratorium ingesteld voor Somaliërs die niet
uit Noord-Somalië komen. Zij hebben recht op opvang in een AZC. Over maximaal een
jaar moet een besluit worden genomen over hun status.
Gezinsleven: minister Leers heeft Europa nodig voor streng
gezinsherenigingsbeleid
Minister Leers heeft een voorstel geschreven voor aanpassing van de Europese regels
die bepalen welke gezinsleden een verblijfsvergunning moeten krijgen. De plannen van
de regering kunnen alleen maar uitgevoerd worden als alle Europese landen het
hiermee eens zijn. Het gaat over de volgende regeringsplannen:
- beide partners moeten 24jr of ouder zijn
- de Nederlandse partner moet meer dan het minimumloon verdienen
- van de Nederlandse partner moet een borgsom gevraagd kunnen worden
- de Nederlandse partner mag maximaal één keer per 10 jaar een nieuwe partner
uitnodigen
- voor het gezin moet de band met Nederland groter zijn dan die met het herkomstland
- de buitenlandse partner wordt niet toegelaten als de Nederlandse partner eerder
verdacht was van huiselijk geweld
- de buitenlandse partner moet een bepaald opleidingsniveau hebben
- de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken als de inburgeringseis niet wordt
gehaald
- de ‘België-route’ mag niet gebruikt worden voor legalisering van ‘illegale’ partners
Het is helemaal niet zeker dat alle Europese landen deze plannen zullen goedkeuren
Verlenging mensenhandelstatus: risico bij vertrek uit Nederland moet een rol
spelen
Dit betreft een slachtoffer mensenhandel van wie de tijdelijke vergunning is ingetrokken.
Zij vroeg om voortgezet verblijf. De IND wilde niet kijken naar de risico’s bij terugkeer,
omdat de IND niet zeker wist of zij uit Guinee kwam. De rechtbank besloot dat de IND
tóch moet kijken naar de risico’s bij het vertrek uit Nederland, naar welk land ook.
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3. Controle en Terugkeer
Minister Leers stelt stemming over het wetsvoorstel ‘eens illegaal, altijd illegaal’
uit
Vorige week zou gestemd worden over een wetsvoorstel om geen verblijfsvergunning te
geven als iemand eerder illegaal in Nederland had gewoond. Deze stemming is
uitgesteld. De minister heeft ook een brief geschreven over de plannen om een
‘inreisverbod’ te geven aan ‘illegalen’ die nog in Nederland zijn. Met zo’n ‘inreisverbod’ is
verblijf strafbaar. De minister zegt dat dit ‘inreisverbod’ alleen gegeven wordt als zeker is
dat de ‘illegaal’ geen recht heeft op een verblijfsvergunning. En in schrijnende gevallen
kan het volgens de minister ingetrokken worden.
Stichting LOS en veel andere organisaties zijn tegen dit inreisverbod, omdat het niet
duidelijk is waarvoor het nodig is, en omdat het onschuldige mensen strafbaar maakt.

4. Wat is er te doen?
Presentatie "Ondernemen in de toekomst” door ex-AMA's, 31 mrt 14-18u, Utrecht
"Veel AMA's en ex-AMA's hebben in een zeer inactieve situatie gezeten. In de periode
van het wachten op hun status hebben ze nooit een beroep kunnen doen op hun
toekomstdromen. Ze hebben geleerd alleen vanuit het `niet mogen en niet kunnen' te
denken, te handelen en te communiceren. Deze jongeren weten niet waar ze moeten
beginnen als zij hun lot in eigen handen willen nemen en hoe ze dat aan moeten
pakken. Ze moeten opnieuw leren, zowel voor daar als hier, om via vakmanschap,
carrièreplan, projecten of mogelijk een eigen bedrijfje, in hun levensonderhoud te
voorzien."
Meer informatie en inschrijven: www.beyondborders.nu
BLinN informatie- en cultuurfestival, 3mei 12-17.00u Utrecht
Het festival is bedoeld voor slachtoffers mensenhandel. Hulpverleners kunnen hun
cliënten waar nog intensief contact mee is, voor dit festival uitnodigen. De reiskosten van
de cliënten kunnen jullie achteraf declareren.
Er zijn workshops zoals: ‘Daten in Nederland’, ‘Rechten in Nederland’, mandalatekenen,
beauty! Er is een DJ, een uitdagend toneelspel en een verassing voor je! Ook is er
gezorgd voor lekkere hapjes en drankjes.
Natuurlijk hebben we ook voor de hulpverleners die meekomen een lunch en een leuk
programma verdeeld over twee workshoprondes.
Contact: Nadèzda Broshuis, 0205321100/ 0611011546, n.broshuis@blinn.nl
Europese daklozenorganisatie vraagt om opvang voor ‘illegalen’
FEANTSA, de Europese lobbyorganisatie voor hulp aan daklozen, wil dat daklozen
opvang, eten en medische zorg krijgen. Ook als ze geen verblijfsvergunning hebben.
FEANTSA heeft dit gevraagd aan de Europese Commissaris voor Sociale Zaken.
Op 19 maart is er een Engelstalige conferentie in den Haag over het recht op onderdak
voor ‘illegalen’. Meer informatie bij Stichting LOS.
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