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SVSZW: GEEN BELEID VOOR EENOUDER GEZINNEN DIE GEEN ALO-KOP KRIJGEN 

 
Ouders met een partner die in het buitenland woont of geen verblijfsvergunning heeft, krijgen maar 60% 
van het normbedrag van bijstand voor gezinnen, in plaats van 90%. Dat komt omdat het inkomen van de 
toeslagpartner niet bekend is, en de aanvrager daarom geen recht heeft op de toeslag voor 
alleenstaande ouders (ALO-kop). Volgens het CBS gaat het om 930 gezinnen. 
 
Gemeenten kunnen deze groep ondersteunen door bijzondere bijstand. Maar de Clientenraad adviseert 
om dit landelijk op te lossen, door een wetswijziging of een richtlijn. Daar kiest de minister niet voor. Hij 
adviseert gemeenten om individuele oplossingen te zoeken. Zie hier. 
 
In een individuele zaak van een vluchteling met een partner in Eritrea, besloot de rechter dat de 
gemeente op grond van de Participatiewet verplicht is individueel maatwerk te bieden. De man krijgt 
daarom toch een toeslag op zijn bijstandsuitkering. Dat moet van de rechter, omdat hij anders minder 
zou krijgen dan het bestaansminimum. (Rb Alkmaar, HAA 17/4319, 18.1.18) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33716-39.html
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1. BASISRECHTEN 

 
MvVWS: aanpak problemen vrouwenopvang in samenwerking met gemeenten 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de knelpunten in de vrouwenopvang aanpakken, 
in samenwerking met gemeenten. Eén van de knelpunten is de uitstroom. Gemeenten kunnen daar 
beleid op maken, in samenwerking met woningbouwverenigingen. Zie hier 
 
Rb: biologische vader heeft recht op erkenning van zijn kind bij een moeder zonder documenten 
De ambtenaar van de burgerlijke stand weigerde erkenning van een kind door de vader, omdat de 
moeder niet kon bewijzen dat ze niet gehuwd was met een ander. De moeder is Roma en heeft geen 
identiteitsdocumenten. De rechter vindt dat erkenning van het kind door de biologische vader belangrijk 
is, en bepaalt dat de afstemming via een DNA-test aangetoond kan worden. Zie hier 
 
MvR: slachtofferbeleid bij de politie 
De Minister voor Rechtsbescherming zal de capaciteit van de politie met 124 personen uitbreiden, zodat 
meer aandacht besteed kan worden aan kwetsbare slachtoffers die aangifte doen op het politiebureau. 
De politie kan slachtoffers dan beter individueel beoordelen en beschermende maatregelen treffen als 
zij dat nodig vindt. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: geen visum voor oudere achtergebleven moeder uit Syrie. 
In deze zaak vroeg een een man of zijn oudere hulpbehoevende moeder naar Nederland mag komen. De 
moeder is slecht ter been en ziek, zodat ze niet goed voor zichzelf kan zorgen. Er is  geen andere familie 
die de zorg kan overnemen. De rechter vindt overkomst niet nodig, er is nog voldoende burenhulp. 
(Rb Roermond AWB 17 / 14290, 8.2.18) 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: soms is aanwezigheid gezin in NL reden om vreemdelingendetentie op te heffen 
Volgens deze rechter kan vreemdelingendetentie soms omgezet worden in een lichtere vorm van 
toezicht, als de betrokkene gezinsleden in Nederland heeft en detentie voor het gezinsleven schadelijk is. 
Dat geldt niet in dit geval, de vreemdeling blijft in detentie. Zie hier 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1158.html
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:181
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33552-43.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:1552
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Publieksbijeenkomst ‘Migratie op weg naar 2030. Nederland op slot?’ 5mrt Pakhuis de Zwijger 
Op 5 maart publiceert de Adviescommissie Vreemdelingenzaken het rapport ‘Op weg naar 2030. 
Migratie: een toekomstverkenning’. Wat is de context waarin wereldwijde migratie in de toekomst zal 
plaatsvinden? Hoe moet Nederland hierin positie kiezen? Welke normatieve kaders willen we daarbij 
hanteren? Dat zijn de vragen die de ACVZ zich in deze toekomstverkenning gesteld heeft. 
Naar aanleiding van de publicatie gaan we in gesprek over de toekomst van migratie. Meer info. 
 
Amnesty: Vreemdelingendetentie: twee rapporten over vreemdelingendetentie 
Het opsluiten van vreemdelingen staat op gespannen voet met mensenrechten. Detentie is meestal 
onnodig, duurt vaak veel te lang en de detentieomstandigheden hebben een strafrechtelijk karakter. 
Die conclusie trekt Amnesty International op basis van twee onderzoeksrapporten: 

 Het recht op vrijheid. Vreemdelingendetentie: het ultimum remedium-beginsel 
 Geen cellen en handboeien! Het beginsel van minimale beperkingen in het regime van 

vreemdelingendetentie 
 
  

 
 

 
 

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. 
 

https://dezwijger.nl/programma/nederland-op-slot
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2018/02/AMN_18_08_Rapport-het-recht-op-vrijheid_DEF_web-1.pdf?x32866
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2018/02/AMN_18_05_Rapport-Geen-cellen-en-handboeien_DEF_web.pdf?x32866
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2018/02/AMN_18_05_Rapport-Geen-cellen-en-handboeien_DEF_web.pdf?x32866

