
PR\1004476NL.doc PE519.756v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2013/2115(INI)

26.9.2013

ONTWERPVERSLAG
over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie 
(2013/2115(INI))

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Rapporteur: Norica Nicolai



PE519.756v01-00 2/9 PR\1004476NL.doc

NL

PR_INI

INHOUD

Blz.

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT .........................................3

TOELICHTING .....................................................................................................................8



PR\1004476NL.doc 3/9 PE519.756v01-00

NL

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie
(2013/2115(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, in het 
bijzonder de artikelen 24 en 28 daarvan,

– gezien het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen,

– gezien artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele 
rechten van de Verenigde Naties, 

– gezien het VN-verdrag inzake de bescherming van de rechten van migrerende werknemers 
en hun gezinsleden,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM),

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld,

– gezien het Verdrag betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel van de 
Internationale Arbeidsorganisatie,

– gezien de uitleg van de artikelen 13 en 17 van het Europees Sociaal Handvest van het 
Europees Comité voor sociale rechten,

– gezien de artikelen 79, 153 en 168 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder de 
artikelen 1, 14, 35, en 47 daarvan,

– gezien het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter 
bescherming van de burger1, 

– gezien Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van 
hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf2,

– gezien Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen3,

                                               
1 PB L 115 van 4.5.2010, blz. 1.
2 PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17.
3 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24.
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– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
tot vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers 
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen1,

– gezien Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel 
die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan 
onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben 
gekregen bij illegale immigratie2,

– gezien het Europees onderzoeksproject Clandestino en het project Undocumented Worker 
Transitions, beide gefinancierd door de Commissie uit hoofde van het zesde 
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 juni 2013 getiteld "Vierde jaarverslag 
over immigratie en asiel (2012)" (COM(2013)0422),

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over verkleining van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied in de EU3,

– gezien zijn resolutie van 4 juli 2013 over het effect van de crisis op de toegang tot zorg 
voor kwetsbare groepen4,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en het 
advies van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013), 

A. overwegende dat de term "migrant zonder papieren" wordt omschreven als een onderdaan 
van een derde land wiens aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat niet voldoet 
of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang die zijn vastgesteld in artikel 5 
van de Schengengrenscode of aan andere voorwaarden voor toegang tot, verblijf of 
vestiging in die lidstaat5 en wiens ontdekking door de immigratieautoriteiten zou leiden 
tot een terugkeer- of uitzettingsbesluit;

B. overwegende dat een lidstaat het recht heeft om over zijn eigen immigratiebeleid te 
besluiten; overwegende dat de grondrechten van immigranten echter beschermd en 
gewaarborgd moeten worden in overeenstemming met EU- en internationaal recht, dat 
bindend is voor de lidstaten;

C. overwegende dat vanwege hun juridische status, migranten zonder papieren vaak de 
toegang wordt ontzegd tot fatsoenlijke huisvesting, elementaire en spoedeisende 
gezondheidszorg en scholing; overwegende dat hun niet met documenten gestaafde 
juridische status hen niet beschermt tegen uitbuiting binnen hun werkkring of tegen 
lichamelijk en geestelijk misbruik; overwegende dat hun juridische status de toegang tot 

                                               
1 PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98.
2 PB L 261 van 6.8.2004, blz. 19.
3 PB C 199 van 7.7.2012, blz. 25.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0328.
5 Artikel 3 van Richtlijn nr. 2008/115/EG.
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de rechter belet;

D. overwegende dat vooral vrouwelijke migranten zonder papieren en hun gezinsleden 
risico's lopen die voortvloeien uit die juridische status, aangezien zij meer dan mannen 
blootstaan aan lichamelijke en geestelijke uitbuiting, slechte arbeidsomstandigheden, 
arbeidsuitbuiting door werkgevers en dubbele discriminatie op grond van ras en gender;

E. overwegende dat migranten zonder papieren beperkte toegang hebben tot sociale 
huisvesting en afhankelijk blijven van de particuliere woningmarkt; overwegende dat 
vrouwelijke migranten zonder papieren het grootste risico lopen op misbruik in de vorm 
van lichamelijk en seksueel geweld van particuliere huiseigenaren;

F. overwegende dat vrouwelijke migranten zonder papieren een grotere kans maken onder 
geweld en misbruik te moeten lijden; overwegende dat voor toegang tot door de overheid 
beheerde vrouwenopvangcentra een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning nodig 
is en dat slachtoffers dientengevolge geen andere keuze hebben dan in dezelfde 
omstandigheden te blijven of de straat op te vluchten; overwegende dat zij het risico op 
uitzetting lopen als ze de politie inschakelen;

G. overwegende dat er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan in de mate waarin zij 
illegale migranten toegang bieden tot zorgverlening en wat betreft de voorwaarden die zij 
aan zorgverleners opleggen om migranten zonder papieren te melden of anderszins;

H. overwegende dat toegang tot de meest elementaire zorgverlening, zoals spoedhulp, zeer 
beperkt of helemaal niet aanwezig is voor migranten zonder papieren vanwege de 
identificatieplicht, de hoge behandelingskosten en de angst om te worden ontdekt en 
gemeld aan de autoriteiten; overwegende dat vrouwelijke migranten zonder papieren extra 
risico lopen aangezien zij geen genderspecifieke zorgverlening krijgen zoals prenatale, 
natale en postnatale zorg; overwegende dat sommige migranten zonder papieren niet eens 
van hun rechten op gezondheidszorg in het gastland op de hoogte zijn;

I. overwegende dat de angst om te worden ontdekt en bij de autoriteiten te worden gemeld 
het vrouwelijke migranten zonder papieren onmogelijk maakt om in geval van misbruik 
hulp te zoeken, zelfs bij ngo's die in juridisch advies aan immigranten gespecialiseerd zijn; 
overwegende dat deze migranten dan ook niet de mogelijkheid hebben om hun rechten te 
kennen en te doen gelden; overwegende dat om dezelfde redenen maatschappelijke 
organisaties moeite hebben om hulp en ondersteuning te verlenen;

J. overwegende dat kinderen uit migrantengezinnen zonder papieren niet naar school kunnen 
gaan vanwege de onmogelijkheid om in verband met de toelating officiële documentatie 
te overleggen en de angst van hun familie voor ontdekking;

K. overwegende dat de toegenomen vraag naar werknemers in de huishoudelijke en 
zorgsector een groot aantal vrouwelijke migranten lokt, waarvan velen niet over papieren 
beschikken; overwegende dat de vrouwen zonder papieren in deze sector grote kans lopen 
op lage lonen, geestelijk misbruik, het achterhouden van loonbetalingen en paspoorten en 
soms zelfs lichamelijk misbruik door hun werkgevers; overwegende dat vrouwen zonder 
papieren zich waarschijnlijk niet tot de rechter zullen wenden;
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L. overwegende dat migranten zonder papieren zich in een juridisch niemandsland1 bevinden 
en dan ook niet beschermd zijn tegen willekeurige aanhouding en/of voortgezette detentie; 

M. overwegende dat met name vrouwelijke migranten zonder papieren risico lopen op 
lichamelijk en geestelijk misbruik tijdens de aanhouding of in detentiecentra;

Aanbevelingen

1. herinnert eraan dat de nood aan bescherming van de grondrechten van migranten zonder 
papieren herhaaldelijk is benadrukt door internationale organisaties zoals de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa, in internationale mensenrechtenprogramma's van 
de Verenigde Naties en EU-wetgeving;

2. spoort de lidstaten aan de richtlijn omschrijving hulpverlening zodanig uit te voeren dat de 
mogelijkheid voor migranten zonder papieren om woningen op de vrije markt te huren 
niet wordt beperkt teneinde de kans op uitbuiting en misbruik te verminderen;

3. wijst op artikel 8 van het EVRM inzake de eerbiediging van de lichamelijke integriteit, en 
verzoekt de lidstaten daarom ten aanzien van migranten zonder papieren, af te zien van de 
documentatieplicht voor toelating tot door de overheid beheerde opvangcentra;

4. verzoekt de lidstaten het beleid met betrekking tot de gezondheidszorg los te koppelen van 
het immigratiebeleid en dientengevolge geen verplichting aan zorgverleners op te leggen 
om migranten zonder papieren te melden; verzoekt de lidstaten tevens om geen 
meldingsplicht aan scholen op te leggen voor migranten zonder papieren;

5. wijst erop dat de rechten die in de richtlijn slachtofferbescherming zijn vastgelegd niet 
afhankelijk gesteld zijn van de verblijfsstatus van het slachtoffer2; spoort de lidstaten dan 
ook aan om de vervolging van tegen vrouwelijke migranten zonder papieren gericht 
geweld los te koppelen van immigratiecontrole zodat slachtoffers veilig aangifte van 
strafbare feiten kunnen doen;

6. verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen dat de in artikel 6 van de richtlijn 
werkgeverssancties genoemde vrijwaringsclausule correct uitgevoerd wordt, die de 
lidstaten opdraagt mechanismen aan arbeidsmigranten zonder papieren beschikbaar te 
stellen om tegen hun werkgevers vorderingen wegens achterstallige loonbetaling in te 
stellen; vraagt de lidstaten, ngo's en alle andere maatschappelijke organisaties die voor 
migranten zonder papieren actief zijn, om voorlichtingscampagnes te voeren die 
migranten zonder papieren over dit recht informeren;

7. pleit ervoor dat de Commissie, als onderdeel van een toekomstige herziening van de 
richtlijn betreffende sancties tegen werkgevers, de mogelijkheid schept voor mechanismen 
die illegale immigranten in staat stellen om anoniem, officieel aangifte te doen tegen een 

                                               
1 In het geval dat de immigratieautoriteiten migranten zonder papieren hebben aangehouden en geïdentificeerd 
en een besluit tot uitzetting hebben genomen dat vervolgens is opgeschort en de migranten niet over documenten 
beschikken die de opschorting van het besluit tot uitzetting aantonen.
2 Overweging 10 van Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van 
strafbare feiten.
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slechte werkgever;

8. verzoekt de lidstaten om de richtlijn inzake terugkeer in zijn geheel uit te voeren en 
schriftelijke bevestigingen af te geven van het uitstel van de verwijdering zoals door de 
richtlijn voorgeschreven is, teneinde een juridisch niemandsland te voorkomen;

9. verzoekt de Commissie in het kader van de evaluatie de richtlijn zodanig te herzien dat de 
bescherming van de grondrechten van in bewaring gestelde migranten wordt verbeterd; 

10. herinner eraan dat de lidstaten ingevolge de richtlijn over terugkeer de verplichting 
hebben om in bewaring gestelde onderdanen van derde landen "op humane en waardige 
wijze" te behandelen met volledige eerbiediging van hun grondrechten; verzoekt de 
lidstaten dan ook om elke klacht over lichamelijk misbruik van gedetineerden te 
onderzoeken;

11. spoort de lidstaten aan om de samenwerking met ngo's en maatschappelijke organisaties 
over deze kwestie te intensiveren teneinde alternatieven voor detentiecentra te vinden;

12. verzoekt de EU en haar lidstaten financiering mogelijk te maken voor organisaties die 
juridische, humanitaire en sociale bijstand aan vrouwelijke migranten zonder papieren 
bieden;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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TOELICHTING

Een migrant zonder papieren wordt omschreven als een onderdaan van een derde land wiens 
verblijf in de EU momenteel onrechtmatig is en dan ook geen verblijfsvergunning heeft. De 
migrant is ofwel de EU onrechtmatig binnengekomen, ofwel na het verloop van de geldigheid 
van zijn visum gebleven, of zijn asielaanvrage is afgewezen. Vaak bevinden migranten zonder 
papieren zich in een juridisch niemandsland als zij aangehouden zijn, hun identiteit door de 
immigratieautoriteiten vastgesteld is en deze een terugkeerbesluit uitgevaardigd maar nog niet 
tenuitvoergelegd hebben, dan wel uitgesteld hebben en aan de migrant geen schriftelijke 
bevestiging daarvan afgegeven hebben. In dergelijke gevallen loopt de migrant het risico 
opnieuw gearresteerd te worden en in bewaring te worden gesteld, zonder dat hij zijn rechten 
geldend kan maken. Als gevolg van hun juridische status hebben migranten zonder papieren 
weinig of geen toegang tot de elementaire diensten in het gastland. Toegang tot spoedeisende 
gezondheidszorg, het sluiten van een huisvestingsovereenkomst of inschrijving voor een 
opleiding vereisen een geldig identiteitsbewijs en/of een bewijs van een vaste verblijfplaats, 
documentatie waarover migranten zonder papieren niet beschikken. Bovendien is er de angst 
om door de dienstverleners bij de immigratieautoriteiten te worden gemeld. De 
meldingsplicht verschilt van lidstaat tot lidstaat afhankelijk van de verleende dienst en hoewel 
professoren of dokters niet noodzakelijkerwijze wettelijk verplicht zijn illegale immigranten 
te melden is er geen garantie dat zij dat niet doen. Het is duidelijk dat van aangifte bij de 
politie van strafbare feiten of uitbuiting door werkgevers geen sprake kan zijn.

Zoals gebruikelijk is de positie van vrouwelijke migranten zonder papieren moeilijker is dan 
die van mannen. Ze worden met een dubbele discriminatie geconfronteerd vanwege hun 
gender en juridische status (of zelfs drievoudige discriminatie als ras wordt meegeteld). 
Vrouwelijke migranten in het algemeen lopen meer risico op lichamelijk misbruik, zonder 
papieren zelfs meer vanwege hun juridische status welke geen contact met de politie, 
ziekenhuizen of opvangcentra voor hulp toelaat en de misbruikpleger hiervan bewust gebruik 
maakt. Er zijn bijvoorbeeld gevallen waarin gewetenloze huisbazen deze kwetsbare positie 
van vrouwelijke migranten zonder papieren hebben geëxploiteerd door hen in ruil voor een 
verblijfplaats lichamelijk en seksueel te misbruiken. Vrouwelijke migranten zonder papieren 
die misbruikt worden hebben niet eens zonder meer toegang tot vrouwenopvangcentra. De 
meeste door de overheid beheerde vrouwenopvangcentra kennen met het oog op toelating 
enige vorm van identificatieplicht, waardoor de slachtoffers de vreselijke keuze moeten 
maken tussen misbruik of een dakloos bestaan. 

Voorts kunnen vrouwelijke migranten zonder papieren niet zonder meer toegang krijgen tot 
genderspecifieke gezondheidszorg zoals prenatale en postnatale zorg. En wat nog ernstiger is, 
deze vrouwen zijn zelfs bang contact op te nemen met de ngo's en maatschappelijke 
organisaties die hen daadwerkelijk van dienst kunnen zijn, en voor die organisaties ook 
moeilijk bereikbaar. 

De aanbevelingen die in dit verslag worden voorgesteld richten zich in het bijzonder op drie 
punten. Ten eerste wordt er bij de lidstaten op aangedrongen om het immigratiebeleid te 
ontkoppelen van gezondheidszorg, onderwijs en van de vervolging van strafbare feiten die 
tegen migranten zonder papieren worden begaan. Toegang tot elementaire gezondheidszorg, 
onderwijs, en bescherming van de lichamelijke integriteit zijn grondrechten waarvoor 
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migranten zonder papieren ondanks hun juridische en verblijfsstatus ook in aanmerking 
komen. Het moet mogelijk zijn voor migranten om van deze elementaire diensten gebruik te 
maken en bij de politie aangifte te doen tegen plegers van misbruik, zonder dat zij bang 
hoeven te zijn voor arrestatie en uitzetting. 

Ten tweede wordt bij de Commissie aangedrongen om in het kader van de toekomstige 
herziening van de richtlijn werkgeverssancties en de richtlijn inzake terugkeer, de 
bescherming van de grondrechten voor migranten zonder papieren en met name de 
vrouwelijke migranten, te versterken. De richtlijn werkgeverssancties bevat in artikel 6 een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten opdraagt mechanismen beschikbaar te stellen waardoor 
arbeidsmigranten ofwel een vordering kunnen instellen tegen een werkgever over achterstallig 
loon of een bevoegde overheidsinstantie kunnen inschakelen om de verhaalsprocedure te 
beginnen. Volgens verschillende onderzoeken is deze vrijwaringsclausule in de lidstaten niet 
op passende wijze ingevoerd. Voorts zijn migranten zonder papieren niet op de hoogte van dit 
hen toekomende recht. Het verslag verzoekt de lidstaten en de maatschappelijke organisaties 
die op dit specifieke gebied werkzaam zijn om een voorlichtingscampagne op te zetten 
waardoor migranten zonder papieren worden geïnformeerd over de mogelijkheid om bij 
achterstallig loonbetaling gerechtelijke stappen tegen hun werkgever te ondernemen. Het 
verslag doet ook de aanbeveling om een nieuw mechanisme in het leven te roepen waardoor 
migranten, afhankelijk van de wetgeving in iedere lidstaat, via maatschappelijke organisaties 
of vakbonden officieel maar anoniem aangifte kunnen doen tegen slechte werkgevers. Het 
tweede punt benadrukt tevens de eis dat de lidstaten het voorschrift voor een officiële 
schriftelijke bevestiging van het uitstel van de verwijdering volledig uitvoeren teneinde het 
juridisch niemandsland waarin sommige migranten zonder papieren zich bevinden, te 
voorkomen. Dit is van belang, niet alleen om toekomstige aanhoudingen en/of detentie te 
voorkomen, maar vooral omdat het recht op elementaire bescherming, met name de 
bescherming tegen willekeurige detentie, waarover migranten zonder papieren kunnen 
beschikken, afhankelijk is van hun status.

Het derde punt dat in de aanbevelingen in het verslag ter sprake komt is de situatie van de 
detentiecentra. De migranten worden vaak onder slechte omstandigheden vastgehouden, wat 
kan leiden tot psychologische trauma's. Vrouwelijke migranten zonder papieren worden vaak 
bij de aanhouding en tijdens de detentie lichamelijk misbruikt. Het verslag verzoekt de 
lidstaten elke klacht over lichamelijk misbruik van gedetineerden te onderzoeken en in 
samenwerking met ngo's te trachten meer humane alternatieven te vinden voor de op 
gevangenissen lijkende detentiecentra. Het verslag eindigt met de oproep aan de Europese 
Commissie en de lidstaten om meer middelen beschikbaar te stellen aan ngo's en 
maatschappelijke organisaties die actief zijn voor migranten zonder papieren.


