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NIEUW AU-PAIR BELEID
Uit van onderzoek van het WODC blijkt dat au-pairs struktureel langer werken dan de maximale 30 uur,
dat ze niet alleen lichte huishoudelijke taken verrichten, en dat ze regelmatig alleen verantwoordelijk
zijn voor de zorg voor kinderen in het gastgezin.
Daarom besluit de staatssecretaris de regels voor au-pairs aan te passen. In de toekomst mogen ze nog
maar 20 uur per week werken, en moeten ze verplicht Nederlandse les volgen, op kosten van het
gastgezin. Er zal meer gecontroleerd worden.
De nieuwe regels zullen per 1 juli 2015 van kracht worden.
Lees de brief van de staatssecretaris hier
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1. BASISRECHTEN
Advocaat Generaal Hof van Justitie EU: recht op basisvoorzieningen tijdens procedure over terugkeer
Nationale rechters kunnen advies vragen aan het Hof van Justitie over de uitleg van Europese
richtlijnen. Deze zaak gaat over een man die in Frankrijk procedeert tegen het terugkeerbevel. Hij
vraagt om basisvoorzieningen tijdens deze procedure.
In deze zaak adviseert de Advocaat-Generaal aan het Hof om te besluiten dat iemand tijdens zijn
procedure tegen het terugkeerbevel recht heeft op onderdak en zorg.
Lees het advies hier

2. TOELATINGSBELEID
Raad van State: Armeense Yeziden kunnen van de overheid bescherming krijgen tegen eerwraak
Als iemand asiel vraagt vanwege eerwraak, is de belangrijkste vraag of de nationale overheid
bescherming biedt. In dit geval heeft de Armeense politie de vader, die aangifte deed, gearresteerd.
Ondanks dat besluit de Raad van State dat er geen bewijs is dat de asielzoekster zelf niet beschermd
kan worden tegen eerwraak. De afwijzing van haar asielverzoek is terecht.
Lees de uitspraak hier
Hof van Justitie EU: Studierichtlijn geeft minimumnormen aan
In een Duitse zaak besluit het Hof van Justitie dat Duitsland niet vrij is om een student, die in Duitsland
wil studeren en aan alle voorwaarden van de Studierichtlijn voldoet, af te wijzen. De rechten van de
Europese Studierichtlijn zijn bindend.
Lees de uitspraak hier

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Staatssecretaris: geen kind in de cel
Per 1 september is de regeling ‘ geen kind in de cel ‘ ingegaan. Volwassenen met een kind die aan de
grens asiel vragen, worden in principe niet meer in grensdetentie vastgehouden, maar mogen hun
asielverzoek in een gewoon AanmeldCentrum afwachten. Grensdetentie voor volwassenen met
kinderen kan nog wel worden toegepast in het belang van het kind, als er onduidelijkheid is over de
relatie tussen de volwassene en het kind, of als er mogelijk sprake is van kindersmokkel.
Ook alleenstaande minderjarigen die aan de grens asiel vragen, worden niet meer in detentie geplaatst
Lees de regeling hier
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4. WAT IS ER TE DOEN?
IMWU: Basisrechten Ongedocumenteerden in het Indonesisch
IMWU vertaalde de informatie Basisrechten voor Ongedocumenteerden, en maakte een prachtige
layout. Lees op de site van IMWU:
Book 1 on the rights on access to health care: http://www.imwu-nl.com/informasi/Buku_1.pdf
Book 2 on the rights on access to education: http://www.imwu-nl.com/informasi/Buku_2.pdf
Book 3 on the legal rights: http://www.imwu-nl.com/informasi/Buku_3.pdf
Alice Bloch, Nando Sigona, Roger Zette : Sans Papiers, The Social and Economic Lives of Young
Undocumented Migrants
Sans Papiers combines a contemporary account of the theoretical and policy debates with an in-depth
exploration of the lived experiences of undocumented migrants in the UK from Zimbabwe, China,
Brazil, Ukraine and Turkish Kurdistan.
Buy: http://www.plutobooks.com/display.asp?K=9780745332611
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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.

