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Vandaag is de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten op de klacht van de Europese 
Kerken publiek gemaakt; Volgens het Comité geldt het recht op voedsel, kleding en onderdak voor 
iedereen, ook voor ongedocumenteerden. 
Uitspraak: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC90Merits_en.pdf 
Toelichting op de site van Amnesty International: 
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/uitspraak_ecsr_vraag_en_antwoord_zonder_bijlagen
_def.pdf 
 

ECSR: RECHT OP VOEDSEL, KLEDING EN ONDERDAK 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC90Merits_en.pdf
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/uitspraak_ecsr_vraag_en_antwoord_zonder_bijlagen_def.pdf
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/uitspraak_ecsr_vraag_en_antwoord_zonder_bijlagen_def.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
Hof van Justitie EU: illegale werknemer moet worden uitbetaald bij faillissement werkgevern 
Dit is het antwoord van het EU-Hof van Justitie op een vraag uit Nederland. Volgens het Hof moet ook 
een illegale werknemer zijn achterstallig loon krijgen, net als een legale werknemer. Lees hier 
 
Gerechtshof: werkgever mag loon stoppen bij werknemer zonder tewerkstellingsvergunning 
In deze zaak besloot de Kantonrechter dat er geen reden is om een illegale werknemer op staande 
voet te ontslaan en geen loon meer te betalen. Het Gerechtshof vindt dat ontslag op staande voet 
inderdaad niet mag, maar vindt dat het loon niet meer betaald hoeft te worden. Lees hier 
 
Centrale Raad van Beroep: geen voortzetting bijstand bij aanvraag vovo in afwachting van beroep 
Dit is een zaak waarbij de reguliere verblijfsvergunning werd ingetrokken, en het bezwaar al 
afgewezen was. De advocaat heeft een voorlopige voorziening gevraagd, in afwachting van de 
behandeling van het beroep. In zo’n situatie zal NL niet uitzetten, maar er is ook geen rechtmatig 
verblijf. Daarom vindt de Centrale Raad van Beroep dat er terecht geen uitkering meer wordt 
verstrekt. Lees hier 
  
Raad van State: vanwege belang baby geen stopzetting huur/zorgtoeslag bij illegale partner 
Als een persoon zonder verblijfsrecht op een adres is ingeschreven, ontvangt de hoofdbewoner geen 
zorg/ huurtoeslag meer. In deze zaak besluit de Raad van State bij uitzondering dat het stopzetten van 
de toeslagen onredelijk is, omdat de vader zijn partner met baby niet op straat kan zetten. Lees hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
MvSZW: inburgeringstoets buitenland aangepast 
Minister Asscher maakt bekend dat de inburgeringstoets buitenland per 1 november wordt aangepast. 
Omdat de internetverbinding met de ambassades nog niet goed loopt, zal vanaf 1 december een off-
line toets worden gebruikt in combinatie met een mondeling examen spreekvaardigheid. 
Vanaf 1 november is het mogelijk om deelcertificaten te halen. Dan hoeft niet het hele examen 
overgedaan worden, als een deel niet gehaald is. 
Lees hier 
 
SvV&J: aangifte-mogelijkheid in opvanglocaties onderzocht 
Vanaf najaar van 2014 zal gedurende een jaar een pilot lopen om verhoorstudio’s in opvanglocaties 
van slachtoffers mensenhandel in te richten. Lees hier 
 
SvV&J: EU-burgers Geen status mensenhandelslachtoffer meer, wel gemeentelijke voorzieningen  
Het streven is dat de verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel over een jaar alleen nog maar wordt 
opengesteld voor slachtoffers van buiten de Europese Unie. Het is van belang dat slachtoffers uit de 
EU wel de beschikking hebben over voorzieningen. Ik zie geen problemen in de zin dat gemeenten dat 
niet zouden willen. Lees hier 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=159243&occ=first&dir=&cid=1011277
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2014:6966
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:3478
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3788
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32005-5.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-323.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28638-126.html
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RvS: aangifte mensenhandel in Albanie bij voorbaat zinloos 
De Raad van State erkent dat het in Albanie zinloos is om aangifte te doen als slachtoffer van 
mensenhandel. De autoriteiten kunnen geen bescherming bieden, en de aanvraagster wordt uit het 
sociale leven gestoten of kan zelfs door haar familie vermoord worden, aldus het ambtsbericht. 
De IND mag de aanvraag niet afwijzen omdat de aanvraagster in Albanie geen aangifte deed. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
Staatssecretaris: meer inzet terugkeer reguliere ongedocumenteerde migranten 
Na de uitspraak in de zaak Jeunesse (Surinaamse moeder van 3 NLse kinderen, waarbij volgens het 
Europese Hof voor de Rechten van de Mens het aanvragen van een mvv onredelijk was), maakt de 
Staatssecretaris bekend dat hij meer werk zal maken van terugkeer. Eén van de argumenten in deze 
zaak was namelijk, dat de overheid de familie jarenlang met rust had gelaten. Lees hier 
 
Raad van State: geen zicht op terugkeer naar Somalie 
Sinds 2010 is de NLse overheid in onderhandeling met de Somalische autoriteiten over terugkeer. Dat 
is tot nu toe maar 2 keer gelukt. Er is geen zicht op succes in de onderhandelingen. Daarom mogen 
Somaliers volgens de Raad van State niet meer in bewaring genomen worden. Lees hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Lezing: migrant deaths in the Mediterranean, 26nov 19-22.30u Amsterdam 
Researchers will address the ways in which European authorities as well as civil society organizations 
deal with the bodies of dead migrants, and the possible connection between European migration 
policies and the increasing number of migrant deaths in the Mediterranean.  
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053WP Amsterdam 
 
Sixth periodic report of the Kingdom of the Netherlands concerning the implementation of the 
international convention on the elimination of all forms of discrimination against women (2008-2013) 
In dit rapport wordt onder andere ingegaan op vrouwelijke asielzoekers en toelatingscriteria voor 
huwelijksmigranten, zoals de inburgerings- en inkomenstoets. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-401014.pdf 
 
SCP: Huwelijksmigratie in Nederland - Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten 
In deze publicatie brengen we huwelijksmigranten cijfermatig in beeld, maar laten we bovenal henzelf 
en hun partners aan het woord. We   besteden daarbij ook aandacht aan de donkere kanten: het 
verhoogde risico in aanraking te komen met huiselijk en eer gerelateerd geweld, verlating en 
huwelijkse gevangenschap.  
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Huwelijksmigratie_in_Nederland 
 
Regioplan: Evaluatie Wet Inburgering Buitenland 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-404490.pdf, sept 2014 
 

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. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:3873
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32317-254.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:4022
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-401014.pdf
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Huwelijksmigratie_in_Nederland
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-404490.pdf

