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EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION 

 
 
The Mid-term review of the European Agenda on Migration shows the impact of EU migration 
management over the past two years on reducing the incentives for irregular migration, strengthening 
the protection of our external borders, upholding the duty to assist refugees and enhancing legal 
pathways to Europe. The Commission also presents next steps towards a stronger, more effective and 
fairer EU migration and asylum policy: 
 In the next two years, EU countries will resettle at least 50,000 refugees from neighbouring 

countries, such as Turkey and Libya. These are people who have been recognized as refugees by the 
UNHCR, and are thus eligible for asylum. The European Commission does not want to force EU 
Member States to participate in this relocation, but aims to seduce them with, for example, financial 
support. The Commission reserves 500 million Euros to this end - that is €10.000 per refugee.  

 The European Commission plans to finance pilot projects in 2018 on labour migration. Together with 
the business community, European labour shortages will be mapped. The employees that are 
needed will then be recruited in countries that cooperate in forced returns of undocumented 
migrants.  

 The European Commission aims to adopt a more effective return policy. To this end it proposes that 
the European Border and Coast Guard (also known as Frontex) is given more powers, and will 
develop a ‘proactive approach’ with a new return department. Countries of origin should be 
motivated to cooperate by rewarding them with legal labour migration options; thus linking the 
second and the third element together. 

Read more → (27.9.17)

http://www.europeanmigrationlaw.eu/en/articles/news/european-commission-european-agenda-on-migration-mid-term-review
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: wanneer krijg je kinderbijslag met terugwerkende kracht? 
In een uitspraak maakt de Centrale Raad van Beroep duidelijk dat kinderbijslag met terugwerkende 
kracht van 1jr wordt verleend als de status met terugwerkende kracht wordt verleend. Maar als de 
aanvrager eerder dan 1jr terug zelf om kinderbijslag heeft gevraagd, dan kan de bijslag tot maximaal 5jr 
terug worden verleend. Zie hier. 
 
RvS: toeslagen tijdens procedure tegen intrekken B9 
Deze zaak gaat over de vraag wanneer recht op toeslagen bestaat tijdens een procedure. Betrokkene 
had een status mensenhandel en vroeg daarna voortgezet verblijf. Het beroep werd gegrond verklaard, 
maar door de Raad van State werd deze uitspraak later vernietigd. Volgens de Raad van State bestond er 
tijdens de beroepsfase dus geen rechtmatig verblijf en ook geen recht op toeslagen. Zie hier 
 
RvS: rechten van kinderen uit een bigame relatie 
Deze zaak gaat over een man die in Egypte bigaam gehuwd was. In Nederland was zijn eerste huwelijk 
erkend, hieruit had hij 1 kind. Uit zijn bigame huwelijk had hij drie kinderen. Het eerste huwelijk is 
inmiddels ontbonden. De Raad van State oordeelt dat daarmee de drie kinderen uit het bigame huwelijk 
als zijn kinderen kunnen worden beschouwd. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: voor verblijf bij EU-partner telt begin relatie als ingangsdatum  
Volgens het EU-recht is een verblijfsvergunning bij een partner met een EU-nationaliteit declaratoir, dat 
wil zeggen dat het verblijfsrecht bestaat op grond van de situatie, ook zonder dat het door de overheid is 
erkend. De ingangsdatum van het verblijfsrecht is dan ook niet hetzelfde als de datum van afgifte van het 
verblijfsdocument. Dat is van belang als de relatie verbreekt, want na 3 jaar verblijf bij EU-partner 
ontstaat recht op zelfstandig verblijf. Zie hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: vreemdelingendetentie mag ondanks vast adres 
Deze man heeft een vast adres, daarom had de rechtbank besloten dat hij niet in detentie hoefde. Maar 
de Raad van State vindt dat hij niet voldoende heeft meegewerkt aan zijn vertrek, en dat een meldplicht 
hem daar niet toe zal bewegen. Dus moet hij toch in detentie blijven. Zie hier 
 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2928
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2251
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2580
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2501
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2569
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Driedaagse training voor vrouwen: Ik ben hier om te blijven ! - Info-bijeenkomst 12okt 10-12u Utrecht 
In de training gebruiken we allerlei werkvormen om te onderzoeken en ontdekken wie je bent, wat je 
wortels zijn en je bagage is. We staan stil bij de thema’s geweld en discriminatie, die diep ingrijpen op 
het zelfbeeld en de sociale positie van vrouwen. Samen werken we in de training aan het vergroten van 
de weerbaarheid, door je stem te laten horen en je plek in te nemen.  
Denk je erover mee te doen?  Kom naar de informatiebijeenkomst op 12 oktober van 10:00 tot 12:00 uur 
bij Stichting de Graal, Nieuwe Gracht 51, Utrecht. De training zelf zal plaatsvinden op 3 dinsdagen (24 
okt, 31 okt en 7 nov 2017) van 09:30 tot 15:00 uur. Het is van belang alle dagen te volgen. Deelname is 
kosteloos en voor de lunch wordt gezorgd. Deelnemers ontvangen bij volledige deelname een certificaat. 
Opgeven kan bij: rachelle.degraal@gmail.com. Meer informatie? Bel gerust op 06 40731527 
 
Teken ook Locked in Limbo, tegen vreemdelingendetentie van staatlozen (vóór 11okt) 
The European Network on Statelessness has launched the #LockedInLimbo campaign, urging European 
states to put in place effective systems to identify and protect stateless people who are otherwise left at 
risk of repeated and prolonged detention. 
You can read the full statement (translated into 13 languages), check who's supporting the campaign, 
and add your signature online at: http://lockedinlimbo.eu/updates/join-our-call-lockedinlimbo/ 
 
Debate: the EU ‘take-back’ agreements with African countries, 10okt 17-18.30u CEPS Brussel 
This seminar will consider the merits of two proposals put forward by migration experts to better 
manage migration flows across the Mediterranean. First, the need to open up more legal pathways to 
the EU. Second, they insist that a sustainable EU asylum system needs to provide stronger motivations to 
countries of origin to take back rejected asylum seekers. 
Gerald Knaus, Chairman of the European Stability Initiative and architect of the EU-Turkey agreement, 
will present concrete ideas on how these two approaches can be combined to form effective EU ‘take-
back’ agreements with African countries. Please click here for full agenda. 
 

 

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. 
 

mailto:rachelle.degraal@gmail.com
http://lockedinlimbo.eu/updates/join-our-call-lockedinlimbo/
https://www.ceps.eu/sites/default/files/10102017%20MEDAM%20Seminar%20October%2010.pdf

