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Deze zaak gaat over een aanvraag verblijf bij partner. De NLse partner verdiende net niet genoeg om 
aan de inkomensnorm te kunnen voldoen. Het lukte niet om meer te werken of er een baan bij te 
nemen. 
Eerder besloot het Hof van Justitie EU in de zaak Chakroun dat het inkomensvereiste niet te strikt 
gehanteerd mag worden. Als het gezin kan leven van minder inkomen, dan mag het inkomensvereiste 
de gezinshereniging niet blokkeren. 
Dat principe past de Raad van State nu ook toe in deze situatie. De IND had rekening moeten houden 
met het bestaande gezinsleven, en dus mocht de verblijfsvergunning niet afgewezen worden omdat de 
NLse partner te weinig verdient. Lees hier 
 

RVS: INDIVIDUELE AFWEGING NODIG BIJ INKOMENSVEREISTE PARTNER 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:839
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: bijstand voor ongedocumenteerde Marokkaanse moeder van NLs kind, wiens vader vastzit 
Deze moeder heeft bijstand gevraagd voor zichzelf en haar kind. De bijstandsuitkering die de vader 
had is geeindigd toen hij in de gevangenis belandde, en ze dreigt de huur niet meer te kunnen betalen. 
Volgens de Centrale Raad van Beroep zou het kind NL moeten verlaten als de moeder geen geld heeft 
voor levensonderhoud. Daarom moet de gemeente bijstand geven aan haar en haar kind. Lees hier 
 
CRvB: vragen aan Hof van Justitie EU over verblijfsrecht bij NLs kind 
De Centrale Raad van Beroep legt aan het Hof van Justitie een reeks van 8 zaken voor waarbij een 
ongedocumenteerde moeder bijstand vraagt voor zichzelf en haar NLse kind. De CRvB wil weten in 
welk geval de moeder verblijfsrecht heeft, waardoor ze ook bijstand moet krijgen. Omdat de 
vergunning volgens het EU-recht declaratoir is, zouden de moeders direkt verblijfsrecht hebben zonder 
dat de IND daarover een beslissing moet nemen. Ze hebben dan ook direkt recht op een 
bijstandsuitkering, en dat is voor de CRvB van belang. Lees de uitspraak hier 
 
RvS: geen kindgebonden budget omdat ongedocumenteerde partner inwoont 
Volgens de Raad van State is het kindgebonden budget extra, en valt het niet onder de eerste 
levensbehoeften. Volgens de wet kunnen mensen geen toeslag krijgen als er een ongedocumenteerde 
persoon op hetzelfde adres woont. Omdat een ongedocumenteerde partner op hetzelfde adres is 
ingeschreven, wordt het kindgebonden budget teruggevorderd.  Lees hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie EU geeft advies over inburgeringstest buitenland 
De NLse rechter heeft advies gevraagd aan het Hof van Justitie van de EU of de inburgeringstest 
buitenland wel toegelaten is volgens het EU-recht. De advocaat-generaal stelt aan het Hof voor om 
deze vraag bevestigend te beantwoorden. De inburgeringstest mag, mits het geen belemmering is 
voor het uitoefenen van het gezinsleven. In bijzondere situaties moet een uitzondering gemaakt 
kunnen worden, en de kosten mogen geen belemmering zijn. Het Hof moet nu zelf nog een besluit 
nemen, maar zal dit advies zwaar meewegen. Lees hier 
 
EHRM: Nigeriaanse HIV-patiente met drie kinderen krijgt status in Belgie, geen oordeel meer 
Deze zaak gaat over een Nigeriaanse HIV-patiente, die in Belgie uitgeprocedeerd was. Haar advocaat 
vroeg een oordeel van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In afwachting daarvan heeft 
Belgie haar toch een vergunning gegeven. Daardoor hoeft het Europees Hof niet meer te beslissen in 
deze zaak. Lees hier 
 
 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 
MvV&J: Dienst Terugkeer en Vertrek mag bij alle Gezinslocaties besluiten tot inbewaringstelling 
Bij wijze van proef is de DT&V in enkele locaties bevoegd om zelf te beslissen over het plaatsen in 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:730
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:665
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2014:2424
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=163029&occ=first&dir=&cid=426837
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-153361
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vreemdelingendetentie van uitgeprocedeerde asielzoekers die uitgezet kunnen worden. Normaal is dit 
de bevoegdheid van de VreemdelingenPolitie. Bij de proef is ook een GezinsLocatie aangewezen, maar 
plaatsvervangend minister Blok heeft besloten dat de proef wordt uitgebreid tot alle GezinsLocaties. Er 
zouden maar weinig kinderen in detentie gezet worden, en de proef zou geen waarde hebben als er 
niet genoeg ervaring mee opgedaan zou worden. Lees hier 
 
IND: terugkeer naar Afghanistan kan nog wel 
Afgelopen maand is er een collectieve uitzetting naar Afghanistan geweest, en twee individuele 
uitzettingen. Een uitzetting naar Afghanistan is mislukt. Volgens de IND is het dus nog steeds mogelijk 
om mensen naar Afghanistan uit te zetten, ondanks de brief van de minister van remigratie van 
Afghanistan. (VW Update 12) 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Symposium Recht op Bestaan, 13 april 19:30–22:00 Jacobikerk, Utrecht 
Tijdens dit symposium stelt een aantal nieuwe initiatieven zich voor die zich ervoor inzetten, 
ongedocumenteerde migranten in Nederland op weg te helpen. Sprekers zijn o.a. Ilkam Awees (We 
Are here), Pim Fischer (advocaat), Annemarie Jorritsma (VNG), Jan van Zanen (burgemeester Utrecht), 
een woordvoerder van het Ministerie van Justitie alsmede politici van PvdA, SP, GL en andere partijen. 
Aanmeldingen en informatie info@xminy.nl 
 
Training Mensenhandel & Religie, 23 april 9.30-16.30, FairWork Amsterdam 
Leiders van Afrikaanse kerken beschouwen mensenhandel vooral als een spiritueel probleem. Het 
gaat  om krachten die vat gekregen hebben op mensen, om een duistere praktijk van voodoo, om een 
gebrek aan spirituele kracht om betere keuzes in het leven te kunnen maken, inclusief problemen van 
de verleidingen van geld en welvaart.  Tijdens de training gaan we in op deze belevingswerend en hoe 
je daar als professional rekening kunt mee houden. Kosten €299,-. Inschrijven academie@fairwork.nu 
 
PICUM: ‘Protecting undocumented children: Promising policies and practices from governments’ 
Undocumented children are subject to daily and systematic rights violations. Nevertheless, there are 
numerous examples of local, regional and national governments developing legislation and 
implementing measures to guarantee access of undocumented children to education, health, rule of 
law, justice, development, social inclusion and social cohesion. By highlighting these promising 
practices, this report seeks to promote the well-being of every child residing in the EU. 
 
Nieuw boek "Migratierecht in de praktijk" 
Dit boek is met name geschikt voor studenten die zich in de bachelorfase bevinden van de hbo-
opleidingen Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. Het boek bevat niet alleen verwijzingen 
naar de wetgeving, maar ook naar andere juridische bronnen, zoals Kamerstukken, beleidsnota’s en 
jaarverslagen. 
 
. 
 

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://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-1957.html
mailto:info@xminy.nl
mailto:academie@fairwork.nu?subject=Inschrijving%20training%20Mensenhandel%20%26%20Religie
mailto:academie@fairwork.nu?subject=Inschrijving%20training%20Mensenhandel%20%26%20Religie
http://picum.org/picum.org/uploads/publication/Protecting%20undocumented%20children-Promising%20policies%20and%20practices%20from%20governments.pdf
http://vreemdelingenrechtcom.blogspot.com/2015/03/nieuw-boek-migratierecht-in-de-praktijk.html

