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BOETES INREISVERBOD GRAAG MELDEN BIJ STICHTING LOS

Bij Stichting LOS kwamen de afgelopen week twee meldingen binnen van uitgeprocedeerde
asielzoekers die een boete kregen voor overtreding van het inreisverbod. Eén boete was zelfs € 1200,-!!
Het gebeurt nog niet vaak dat deze boetes worden afgegeven. Stichting LOS wordt graag op de hoogte
gehouden van deze boetes. Wij zullen dit gebruiken in de lobby tegen de invoering van het
wetsvoorstel Strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Kanaalstraat 243 • 3531 CJ Utrecht • tel: 030 2990222 • fax 030 2990223
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1. BASISRECHTEN
LOGO-gemeenten ondersteunen klacht PKN over recht op onderdak
PKN klaagt de Nederlandse staat aan omdat ongedocumenteerde migranten geen recht hebben op
voedsel, kleding en onderdak en daarmee kwetsbaar worden. LOGO-gemeenten, de gemeenten die
opkomen voor een beter asielbeleid, kondigen aan de uitkomst van de klacht te respecteren. Lees de
brief hier:
http://www.kerkinactie.nl/site/uploadedDocs/VerklaringLOGOGemeenten.pdf
CRvB: scheiding ongedocumenteerde moeder van legale kinderen mag indien noodzakelijk
De Kinderbescherming had de kinderen uithuisgeplaatst omdat er geen geld en huisvesting was, én
omdat de moeder geen perspectief had. De moeder vraagt schadevergoeding, omdat de
uithuisplaatsing niet nodig was geweest als de kinderen zelfstandig bijstand en bijzondere bijstand
hadden gekregen. De Centrale Raad van Beroep vindt de uithuisplaatsing terecht omdat bijstand niet
geleid had tot perspectief (CRvB, 09/4932 25.1.13)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: asielverzoek Afghaanse vluchtelinge die bang is voor eerwraak is serieus
Deze zaak gaat over een Afghaanse vluchtelinge die in Nederland een nieuwe relatie was aangegaan
en bang was voor eerwraak. Zij had aangifte gedaan tegen haar familie in Nederland en in Afghanistan.
De rechtbank vindt dat de IND de asielaanvraag niet zomaar kan afwijzen, maar eerst bij de politie
moet informeren over de aangifte (Rb Groningen, AWB 13/361 AWB 13/358, 25.1.13).
Minister: aanpak huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating
De VNG, de Vrouwenopvang-organisaties en het ministerie van VWS werken aan een regionale aanpak
van ‘Geweld in Afhankelijkheidsrelaties’. Het Rijk zal twee keer per jaar een landelijke netwerkbijeenkomst organiseren voor alle betrokken partijen, zoals gemeenten, migrantenorganisaties,
onderwijsinstellingen, hulpverleners en politie (kamerstuk 32840 nr. C, 15.2.13)
Een Verkennersgroep van vier departementen (SZW, VenJ, BuZ en VWS) werkt nu aan de analyse van
het probleem van huwelijksdwang en achterlating. In april wordt de publicatie verwacht.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een onderzoek opstarten naar de aard en
omvang van huwelijksdwang in Nederland en gedwongen achterlating in het buitenland. De resultaten
hiervan zijn medio 2013 bekend. (kamerstuk 33400-XVI nr. 137, 20.2.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Rb: bewaking Schiphol mag niet zomaar vragen naar identiteitsdocumenten
De bewaking op Schiphol besloot een reiziger te vragen naar zijn identificatie, omdat hij doelloos
rondliep in het winkelcentrum. De man bleek geen verblijfsvergunning te hebben en werd in
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vreemdelingendetentie genomen. De rechtbank besluit dat er geen ‘redelijk vermoeden van illegaal
verblijf’ was. De man moet vrijgelaten worden (Rechtbank 's-Gravenhage AWB 13/1768, 1.2.13)
SvV&J: wel zicht op uitzetting naar Ethiopie
In het afgelopen jaar zijn er maar drie vervangende reisdocumenten door de Ethiopische ambassade
afgegeven terwijl er 200 werden gevraagd. De Nederlandse overheid is in onderhandeling. Daarom
vindt de Raad van State toch dat er zicht is op uitzetting, en kunnen Ethiopische mensen in
vreemdelingendetentie blijven (Raad van State 201212018/1/V3, 7.2.13)
Twee spoed-zaken gewonnen voor Somalische vreemdelingen die uitgezet dreigden te worden
Afgelopen woensdag en zaterdag waren twee uitzettingen gepland van Somalische mensen. Ze zouden
via Kenya naar Mogadishu vliegen. De advocaten hebben gelukkig op het laatste moment de
uitzettingen weten tegen te houden.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Stem op United Migrant Domestic Workers (UIMDW) voor de WOMEN INc Cordaid Stimuleringsprijs
United Migrant Domestic Workers zetten zich in voor de erkenning van (ongedocumenteerde)
migrante huishoudelijke arbeiders. Ze voorzien elkaar van relevante informatie en geven trainingen en
workshops over arbeidsrechten en plichten in Nederland.
Lees meer info over de prijs hier, en breng gelijk je stem uit door hier te klikken
Unicef: Child Notice Afghanistan
Omdat UNICEF Nederland zich zorgen maakt over de individuele afweging van het belang van het kind,
met name in het kader van terugkeer, wordt een eerste Child Notice gepresenteerd - een
kindspecifieke landenanalyse – over Afghanistan.
Downloaden: http://www.unicef.nl/pers/publicaties/child-notice-afghanistan/
Tentoonstelling One day I'm gonna make it, 14mrt – 9juni, Humanity House
De (gratis) multimedia tentoonstelling 'One day I'm gonna make it' van Karine Versluis toont het
enorme contrast tussen droom en realiteit van migranten. Nigeriaanse vrouwen die naar Europa willen
migreren en Nigeriaanse vrouwen die deze stap daadwerkelijk hebben gezet, worden naast elkaar
gezet via fotobeelden en geluidsfragmenten.
Info: one-day-i-m-gonna-make-it
Demonstratie Geen vluchteling op straat of in de cel!, 23mrt va 13.00u A'dam
Sinds vorig jaar voeren vluchtelingen actie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Vluchtelingen
moeten in Nederland kunnen blijven zolang hun land onveilig is. Het is onmenselijk om ze op straat te
laten leven of in de gevangenis op te sluiten. Vluchtelingen hebben rechten, ook in Nederland. Kom
naar de demonstratie en toon je solidariteit!
http://devluchtkerk.nl/blog/demonstratie-23-maart-2013-geen-vluchteling-op-straat-of-in-de-cel

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is3sinds 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.

