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AMSTERDAM: VEEL MENSEN MOETEN BBB-OPVANG VERLATEN
De gemeente Amsterdam heeft besloten dat sommige groepen migranten zonder verblijfsvergunning
niet meer in de Bed-Bad-Brood-opvang mogen verblijven. Het gaat om asielzoekers waarvoor een ander
land verantwoordelijk is (‘Dublin-claimanten’), mensen met een zwaar inreisverbod, en mensen uit
veilige herkomstlanden.
Migranten die onder deze criteria vallen worden niet meer opgevangen. Voor mensen die nieuw
aankomen is geen alternatief beschikbaar, zij staan op straat.
Migranten die al in de BBB zitten en onder deze criteria vallen, krijgen een vertrektermijn. Het gaat om
50 mensen. Zij kunnen tot 1 april opvang krijgen in de winteropvang. Voor daarna is er geen oplossing.
Parool, 24.12.17
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1. BASISRECHTEN
SvJ&V: COA beslis-verantwoordelijk voor onderdak, uitkering, leefgeld voor zieke rechtmatigen
Asielzoekers verblijven tijdens hun procedure meestal in een AZC. Als een vreemdeling een ander soort
aanvraag indient, bijvoorbeeld om medische redenen, dan bestaat er niet automatisch recht op opvang.
Op verzoeken om deze categorie vreemdelingen toch onderdak te verlenen, besliste tot nu toe de Dienst
Terugkeer en Vertrek. De Staatssecretaris heeft nu besloten dat per 1 december het COA hierover zal
beslissen. Zie hier
RvS: geen kinderopvangtoeslag als partner zonder verblijfsrecht, buiten EU verblijft
Al langer is duidelijk dat je met een gezinslid zonder verblijfsvergunning het recht op toeslagen verliest.
Uit deze zaak blijkt dat dit ook geldt als het gezinslid niet in Nederland woont. Het gaat om een Ghanese
partner die in Ghana woont en geen verblijfsrecht in NL heeft. Omdat Nederland niet kan nagaan
hoeveel dit gezinslid kan bijdragen , heeft het hele gezin geen recht op toeslagen. Zie hier
Rb: herbeoordelen intrekken toeslagen tijdens illegaal verblijf partner ivm belang kind
In deze bijzondere zaak vindt de rechter dat de belastingdienst te gemakkelijk de toeslagen van het gezin
heeft ingetrokken omdat één van de ouders geen verblijfsrecht heeft. De rechter stelt dat de wet in
bijzondere situaties een uitzondering mogelijk maakt om de toeslagen tóch toe te kennen.
In dit geval gaat het om een psychisch zieke man met kind en een moeder zonder verblijfsrecht, die voor
man en kind zorgt. Deskundigen hebben uitdrukkelijk verklaard hoe belangrijk het is dat het kind met zijn
moeder opgroeit. De belastingdienst heeft daar onvoldoende rekening mee gehouden. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
WBV 2017/14: ook grootouders tellen als gezinslid; en traditionele huwelijken worden soms erkend
Bij een aanvraag voor verblijf vanwege familiebanden, maakt de IND onderscheid tussen gezinsleden
(waarbij automatisch een band verondersteld wordt) en familieleden (waarbij die band aangetoond
moet worden).
Naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State zal de IND in de toekomst ook grootouders als
gezinsleden van hun kleinkinderen beschouwen. Zij kunnen daardoor makkelijker in aanmerking komen
voor een vergunning. Wel moet nog steeds beoordeeld worden of het gezinsleven elders uitgeoefend
kan worden.
Verder zal de IND traditionele huwelijken erkennen, als die volgens het beleid in het herkomstland als
rechtsgeldige huwelijken beschouwd worden. Dat is bijvoorbeeld van belang bij nareis van gezinsleden
van statushouders. Zie hier
HvJ EU: voor verblijfsrecht als EU-burger geen onderscheid tussen werk als zelfstandige of in loondienst
Na minstens één jaar verblijf als werknemer, houdt een EU-burger zijn verblijfsrecht in het gastland, als
hij tenminste beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. In deze uitspraak stelt het Hof van Justitie vast dat
ditzelfde geldt voor EU-burgers die als zelfstandige in een ander EU-land hebben gewerkt. Zij kunnen na
1 jaar werk als zelfstandige ook een beroep doen op de sociale zekerheid van het gastland. Zie hier
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3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: geen gedwongen uitzetting naar Irak en Sri Lanka mogelijk zonder paspoort
In twee verschillende zaken oordeelden rechters dat het niet mogelijk is om mensen zonder paspoort uit
te zetten naar Irak en naar Sri Lanka. De ambassades werken niet mee, zij geven geen vervangende
reisdocumenten af.
Bij Irak is al eerder vastgesteld dat de ambassade alleen vervangende reisdocumenten afgeeft als de
betrokkene vrijwillig vertrekt. De rechter besloot dat vreemdelingendetentie niet gebruikt mag worden
om deze man te dwingen om vrijwillig te vertrekken.
Met Sri Lanka heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek veel onderhandeld om vervangende reisdocumenten
te verkrijgen, maar dat is al een halfjaar niet gelukt. Daarom besluit de rechter dat de
vreemdelingendetentie opgeheven moet worden omdat er geen zicht meer is op uitzetting.
(Irak: Rb Groningen, NL17.13876, 14.12.17; Sri Lanka: Rb Rotterdam 17.13915, 19.12.17)

4. WAT IS ER TE DOEN?
CEDAW: aanbevelingen voor NLs beleid tav. vrouwen (nov16, publieksversie dec17)
In november 2016 heeft het CEDAW Comité conclusies en aanbevelingen uitgebracht voor de
Nederlandse regering over de naleving van het VN-vrouwenverdrag. De publieksversie hiervan staat nu
online: https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/nederland-moet-vrouwenrechten-beter-waarborgen/
Trade Unions: Organising and Promoting Undocumented Migrant Workers’ Rights (dec17)
Undocumented workers across Europe are performing vital jobs, but are often unable to do so regularly,
and are frequently paid below the minimum wage, paid late or subject to wage theft. They are often at
risk of injuries, accidents and occupational illnesses, while also having limited access to health services.
The European Trade Union Confederation (ETUC) and Platform for International Cooperation on
Undocumented Migrants (PICUM) issue a leaflet to support trade unions in their efforts to speak up for
and organise undocumented workers. The leaflet is available in English.
ETUC brochure “Defending undocumented workers - means defending all workers”
Tandarts voor dak- en thuislozen in Amsterdam
Vanuit de stichting Dentist for Humanity helpt Tairie mensen in Amsterdam die tandzorg nodig hebben,
maar hiervoor geen geld hebben. Zie : https://www.dentistforhumanity.org/

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is het kenniscentrum voor mensen en organisaties die hulp
bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning
Stichting LOS zet zich in voor de basisrechten
Hang 16 • 3011(‘ongedocumenteerden’).
GG Rotterdam • tel: 010 7470156
van deze migranten en hun
kinderen.
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