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TEKEN MEE VOOR RATIFICATIE VAN ILO-PROTOCOL TEGEN SLAVERNIJ
There are more people in slavery today than at any other time in history. There are over 21 million
children, women and men living in modern slavery, three out of every 1,000 people worldwide. Not only
in poor countries. There are over 1.5 million people working in slavery-like conditions in Europe, North
America, Japan and Australia. Most of the people in slavery work in industries such as agriculture, fishing
construction, manufacturing, mining, utilities and domestic work. Around one in five are victims of sexual
exploitation.
Support the international treaty to end modern slavery for good.
http://50forfreedom.org/
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1. BASISRECHTEN
CRvB: niet-verplichte bijstand kan niet later teruggevorderd worden
Deze zaak gaat over het terugvorderen van bijstand tijdens een procedure over de intrekking van een
verblijfsvergunning.
De Centrale Raad van Beroep verklaart dat recht op bijstand blijft bestaan tot aan de bezwaarfase, en dat
daarna geen recht op bijstand meer bestaat. De gemeente wist van de negatieve beslissing op bezwaar,
maar besloot tot doorbetaling van de bijstand. Pas na de negatieve beslissing van de Raad van State
besloot de gemeente om de bijstand in te trekken met terugwerkende kracht over de laatste twee jaar.
De Centrale Raad van Beroep maakt duidelijk dat de gemeente 6 maanden heeft voor het beeindigen
van de bijstand. In dit geval blijkt uit correspondentie dat de gemeente in die periode bewust gekozen
had voor doorbetaling. Dan mag de gemeente deze bijstand niet achteraf terugvorderen. Zie hier
CRvB: geen bijstand NLS kind inwonend bij grootmoeder, want geen bewijs financiele situatie
Deze zaak gaat over een aanvraag voor bijstand van een Nederlands kind. Het kind verblijft met haar
moeder (zonder verblijfsvergunning) bij haar grootmoeder.
De Centrale Raad van Beroep besluit dat het Nederlandse kind geen recht op bijstand heeft, omdat de
grootmoeder verondersteld wordt in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De grootmoeder heeft
helaas in deze zaak niet onderbouwd wat haar inkomenssituatie was, zodat dit niet meegewogen kon
worden. Ook was niets onderbouwd over de inkomenssituatie van de vader, die alimentatie zou moeten
betalen.
Daarom besluit de Centrale Raad van Beroep dat het NLse kind geen recht heeft op bijstand. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
RvS: mogelijkheden vergunning voor Afghaanse verwesterde meisjes
Voor Afghaanse verwesterde meisjes bestaat de mogelijkheid om een verblijfsvergunning aan te vragen,
omdat terugkeer onverantwoorde risico’s met zich meebrengt. De Raad van State maakt duidelijk dat dit
een reguliere aanvraag is, die niet in een asielprocedure wordt meegewogen. Er moet een aparte
aanvraag voor ingediend worden. Zie hier
Tegelijk besluit de rechtbank in een speciale zitting dat de westerse leefstijl van Afghaanse vrouwen wél
als een asielverzoek behandeld moet worden, omdat deze leefstijl als een vorm van ‘geloof’ of ‘meningsuiting’ beschouwd moet worden. (Rb Arnhem (MK), 16/733, 16/735 en 16/732, 18.1.16)
Rb: vovo voor afwachten HvJ uitspraak over verblijfsrecht bij Nederlands kind
Nog steeds moet het Hof van Justitie van de Europese Unie beslissen onder welke voorwaarden een
illegaal verblijvende ouder van een Nederlands kind verblijfsrecht krijgt. Belangrijk is daarbij welke
zorgplicht opgelegd kan worden aan de Nederlandse ouder. Zie hier de vragen.
In afwachting van de uitspraak van het Hof van Justitie, vindt deze rechter dat de moeder niet uitgezet
mag worden. Zie hier
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3. CONTROLE
IOM: Vrijwillige terugkeer in 2016 enorm toegenomen
In 2016 zijn 4.500 migranten vrijwillig teruggekeerd met ondersteuning van IOM. Dat is bijna twee keer
zoveel als in de voorgaande jaren. Belangrijkste terugkeerlanden zijn Albanie (776), Irak (499), Mongolie
(449), Oekraine (526), Servie (440). Zie het hele overzicht hier en de cijfers over 2016 hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Vacature coordinator Harriet Tubman Huis (onbetaald, 16upw)
Het Harriet Tubmanhuis vangt vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning op.
Het huis werkt volledig met vrijwilligers. Ook de functie coordinator is onbetaald.
www.harriettubmanhuis.nl
Twee vacatures Fairwork Amsterdam
Voor een project gericht op de signalering van arbeidsuitbuiting en het ondersteunen van slachtoffers
zoekt FairWork een PROJECTMEDEWERKER (24upw, reageren voor 29jan). Fairwork heeft voorkeur voor
sollicitanten met een migrantenachtergrond.
Bovendien zoekt FairWork een ADMINISTRATIEF/SECRETARIEEL MEDEWERKER M/V (20upw, reageren
voor 28 jan).
Opening kas in het Corvershof – een dak voor mensen in nood, 30jan 12-15u Amsterdam
Op de binnenplaats van het Corvershof bij de Diakonie is een kas geplaatst om de toeloop van
ongedocumenteerde migranten in het Wereldhuis op te kunnen vangen.
Tijdens de opening op 30 januari wordt een bijzondere lunch geserveerd. Er zijn ook optredens van de
Wereldhuis Fusion band en dak- en thuislozenkoor de Straatklinkers.
Aanmelding voor 27 januari bij: info@diaconie.org
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