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Amsterdam gaat de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers uitbreiden. Ongedocumenteerden die 
bereid zijn mee te werken aan het oplossen van hun situatie kunnen vanaf 1 juli terecht in een 24 
uursopvang waar ze maximaal zes maanden mogen blijven. Eerder bestond deze mogelijkheid al voor 
kwetsbare ongedocumenteerden, nu dus ook voor mensen die ‘meewerken’. 
 
Een beperkte groep kwetsbare asielzoekers maakt vanaf volgende maand bovendien aanspraak op een 
maandelijkse uitkering van 225 euro leefgeld en nog eens 225 eurowoongeld, waarmee zelf opvang 
geregeld kan worden. Die vergoedingen bestonden al en werden voorheen uitgekeerd door het Fonds 
Gevolgen Vreemdelingenwetgeving (FGV). Nu gaat de gemeente dat zelf doen. 

NIEUWE OPVANG AMSTERDAM 
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: recht op bijstand bij intrekken vergunning 
De Raad van State beslist op een beroep tegen de intrekking van de bijstandsuitkering van een 
vluchteling wiens vergunning werd ingetrokken. De RvS vindt dat de bijstand pas beeindigd mag 
worden als de intrekking van de vergunning ook door de RvS is goedgekeurd. Lees hier 
 
RvS: geen kindgebonden budget als ouder geen verblijfsrecht 
De Raad van State vindt ook in deze zaak dat het kindgebonden budget geen noodzakelijke bijdrage in 
de kosten van levensonderhoud is, en dat ongedocumenteerde ouders hier dus geen recht op hebben. 
Lees hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
EHRM: na 24 jaar en gezinsleven mag uitzetting vanwege strafblad 
Het Europees Hof voor de Mensenrechten vindt het terecht dat deze Albanier, die 2,5 jaar vastzat 
vanwege drugsgerelateerde criminaliteit, naar zijn herkomstland teruggestuurd mag worden. Ondanks 
dat hij van zijn 29ste tot zijn 53ste legaal in Zwitserland woonde en hier een vrouw en kinderen heeft, die 
de Zwitserse nationaliteit hebben. Lees hier 
 
RvS: een asielverzoek van iemand met een zwaar inreisverbod moet inhoudelijk behandeld worden 
Een vreemdeling met een strafblad krijgt meestal een zwaar inreisverbod. Hij mag tussen de 5-10jr niet 
in NL zijn, en verblijf in NL is strafbaar. Maar een asielverzoek van iemand met een inreisverbod moet 
wel behandeld worden. Daarbij moet ook gekeken worden naar redenen om het inreisverbod in te 
trekken. Lees de uitspraak hier 
 
EHRM: terugkeer naar Baghdad is niet te gevaarlijk 
Het Europees Hof voor de Mensenrechten besluit in deze zaak van een Iraakse familie uit Baghdad die 
gevlucht is voor de IS en in Zweden asiel heeft gevraagd. Volgens het EHRM loopt de familie geen 
persoonlijk gevaar. Bovendien is de situatie in Irak niet zo slecht, dat terugkeer nu voor iedereen 
gevaarlijk is. Lees hier 
 
SvV&J: inkomensnorm éénoudergezin aangepast 
In de Werkinstructie van 1 januari 2015 staat dat de bijstandsnorm voor éénoudergezinnen is 
afgeschaft, en daarom ook de inkomensnorm voor het uitnodigen van kinderen. Nu telt als norm 70% 
van het minimumloon, eerder was dat 90%. Lees hier 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
RvS: discriminerende controle op de werkplek is verboden 
De Arbeidsinspectie had werknemers op een bouwplaats gecontroleerd, maar alleen degenen met een 
buitenlands uiterlijk. Die bleken geen werkvergunning te hebben, dus werd de werkgever beboet. In 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1495
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1608
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-155003
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1789
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-154980
https://ind.nl/Documents/WI%202014_11.pdf
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deze uitspraak besluit de RvS dat de Inspectie niet alléén de vreemdelingen mag controleren, want dat 
is discriminerend. De boete wordt ingetrokken. Lees hier 
 
Rb: geen zicht op uitzetting naar Somalie 
In een recente uitspraak besluit de Rb Rotterdam dat uitzetten naar Somalie nog steeds niet mogelijk 
is. De onderhandelingen van NL met de Somalische autoriteiten over terugname van 
uitgeprocedeerden hebben nog niet tot resultaat geleid. Lees hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Bijeenkomst voor ongedocumenteerden: Wat zou je zorgverleners willen vertellen? 20mei Den Haag 
Het Rode Kruis organiseert een besloten bijeenkomst voor ongedocumenteerde migranten ter ere van 
de Wereld Vluchtelingendag rond het thema:  ‘Wat zou je zorgverleners willen vertellen?’.  
Tijd & plaats: zaterdag 20 juni 12.00 - 17.00u in het Humanity House (Prinsegracht 8, Den Haag). 
Vertalingen beschikbaar in Engels, Frans en Spaans. Eventueel andere gewenste talen graag 
doorgeven. Ongedocumenteerde migranten kunnen zich aanmelden via cpronk@redcross.nl of 06-
12140974, maar anders zijn zij ook welkom. Reiskosten kunnen worden vergoed. 
 
Rapport: Effecten van leven met ongedocumenteerde ouders voor (legale) kinderen 
A new report shows that the fear and uncertainty caused by having a parent with an irregular 
residence status cause difficulties for children evident from early childhood through adolescence and 
emerging adulthood.  
Read an opinion piece by the authors in the New York Times here and download the report here. 
 

StichtinVrg 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. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:1723
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:3911
mailto:cpronk@redcross.nl
http://www.nytimes.com/2015/04/27/opinion/parents-first-undocumented-second.html?_r=0
http://trpi.org/pdfs/research_report.pdf

