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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.

 

 

Al meer dan een jaar verzamelt Stichting LOS klachten over de situatie in 
vreemdelingendetentie. Over de medische zorg, de behandeling door 
bewaarders, het eten, de isoleercellen. We helpen advocaten bij het indienen 
van de klachten en we rapporteren deze klachten naar de politiek en 
mensenrechtenorganisaties. 
 
Heb je klachten over je behandeling in vreemdelingendetentie, bel dan 
Stichting LOS via 0800-3388776 (vanuit detentie, gratis) of anders 030 2990222. 
 
 

Meld klachten over vreemdelingendetentie bij Stichting LOS! 

mailto:info@stichtinglos.nl
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1. Basisrechten 

 
Kinderbijslag voor Nederlands gezin, net terug uit Pakistan 
Een Nederlandse moeder met kinderen kwam net terug van langdurig verblijf in Pakistan 
en vroeg kinderbijslag. Volgens de Sociale Verzekerings Bank (SVB) krijgt een ouder 
alleen kinderbijslag als er een juridische, economische, en sociale band met Nederland 
is. Voor dit gezin weigerde de SVB de kinderbijslag te geven. Het gezin ging naar de 
rechter: de rechtbank vindt dat zij wel kinderbijslag moeten krijgen. 
 
Bijstand voor legaal kind van illegale vader 
Een illegale vader kreeg met een legale moeder kinderen. De kinderen zijn dus legaal. 
De relatie werd verbroken en de meeste kinderen gingen bij de moeder wonen. Maar 
één zoon werd door de rechtbank aan de vader toegewezen. De vader vroeg bijstand 
voor het levensonderhoud van de zoon. De Sociale Dienst wees dit eerst af, maar de 
rechter gaf de vader gelijk. 
 

2. Toelatingsbeleid 
 

UNHCR vindt dat verwesterde Afghaanse kinderen vluchteling zijn 
De UNHCR, de VN-organisatie voor vluchtelingen heeft een brief geschreven aan de 
Nederlandse regering. De UNHCR vindt dat Nederland verwesterde Afghaanse kinderen 
een echte vluchtelingstatus moet geven en niet een status vanwege trauma. Ook vindt 
de UNHCR dat voor elk kind een individuele beoordeling nodig is. 
 
Raad van State vindt dat alleenstaande vrouwen terug kunnen naar Burundi 
De Raad van State, de Hoger Beroepsrechtbank, vindt dat alleenstaande vrouwen geen 
gevaar lopen bij terugkeer naar Burundi. 
In een andere uitspraak besloot de Raad van State dat Burundese kinderen die lang in 
Nederland wonen met hun ouders terug kunnen keren als hun status niet wordt 
verlengd. 
 
Raad van State vindt terugkeer naar Zuid-Kivu, Congo niet verantwoord 
Volgens de Raad van State is de veiligheid in Zuid-Kivu zo slecht dat niemand daarheen 
teruggestuurd mag worden. 
 
Raad van State vindt terugkeer van alleenstaande vrouwen naar Irak wel 
verantwoord 
Volgens de Raad van State zijn er (door de oorlog) veel alleenstaande vrouwen in Irak 
en hebben vrouwen politieke rechten. Het is er niet onveilig voor alleenstaande vrouwen. 
 
Raad van State vindt dat lesbische vrouw veilig terug kan naar Sierra Leone 
De vrouw vertelde dat zij in het geheim een lesbische relatie had gehad maar dat dit niet 
de reden was geweest van haar vlucht. De Raad van State vindt dat ze bij terugkeer op 
dezelfde manier haar lesbische gevoelens kan blijven uiten. 
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Vrijstelling taaltoets Nederlands voor analfabete Afghaanse moeder in Pakistan 
Een Afghaanse vader kreeg een status in Nederland en zijn kinderen mochten naar 
Nederland komen. De moeder moest een taaltoets doen maar dat lukte haar niet want 
ze is ziek en analfabeet. De rechter besloot aan het Europese Hof te vragen of de IND  
de moeder de toegang mag weigeren. Maar voordat het Hof deze vragen beantwoordde 
besloot de IND dat de moeder toch naar Nederland mag komen. 
 

3. Controle en Terugkeer 
 
Jaarverslag ArbeidsInspectie 
In 2010 heeft de ArbeidsInspectie 2.400 arbeiders gevonden die illegaal werkten, vooral 
Bulgaren, Chinezen, Turken en Roemenen. De werkgevers kregen boetes, en de 
Chinese en Turkse werknemers werden in vreemdelingendetentie geplaatst. De 
Arbeidsinspectie heeft speciaal gekeken naar de schoonmaaksector, uitzendbureaus en 
bij kleine supermarkten. Ook controleerde de Arbeidsinspectie buitenlandse studenten 
en kennismigranten. 
 

4. Wat is er te doen? 
 
Conferentie Muren om Europa, 6 juni 9.30-16.00u Utrecht 
In deze conferentie staat Frontex centraal, het Europese grensbewakingsbureau. Veel 
migranten verliezen hun leven op hun weg naar Europa. Wat kunnen we daaraan doen? 
In deze conferentie vertellen Elias Bierdel (Cap Anamur), pater Jan Heuft (Algerije) en 
Karina Franssen (VluchtelingenWerk) over de situatie en onze verantwoordelijkheid. 
Meer info: Marijke Gaastra, m.gaastra@pkn.nl;  tel (030) 880 18 86. of mrs. Geesje 
Werkman, tel (030) 880 17 56. 
 
Symposium Wereldhuis Amsterdam: Illegale Hulp?, 24 juni 12-17u, daarna feest! 
Het politieke klimaat ten opzichte van vreemdelingen verhardt. Illegaliteit wordt mogelijk 
strafbaar gesteld. Wat zal dit betekenen voor wie ongedocumenteerden ondersteunen? 
Moet de hulp beperkt blijven tot een kopje soep? Wordt helpen illegaal en worden 
kerken illegale organisaties? Op het wereldhuis-symposium 2011 komen deze vragen 
aan de orde. Met: discussie met politici, wetenschappers én migranten, informatiemarkt. 
Meer info via: www.wereldhuis.org 
 
Hirokazu Yoshikawa: Immigrants Raising Citizens- Undocumented Parents and 
Their Young Children 
Uit dit onderzoek naar illegale ouders in Amerika blijkt dat zij weinig contact hebben met 
hulpverleners, een zwak netwerk hebben en dat zij hard moeten werken voor weinig 
geld. Dat heeft gevolgen voor de ontwikkeling van hun kinderen. 
 
 
Kalayaan: Ending the Abuse; Policies that work to protect migrant domestic 
workers 
Kalayaan promoot de rechten van domestic workers in Engeland. Uit hun rapport blijkt 
dat domestic workers met een zelfstandige status betere arbeidsrechten hebben dan 
domestic workers die bij diplomaten werken en van hun werkgever afhankelijk zijn. 
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