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Een coalitie van hulpverleners heeft het initiatief genomen voor een oproep om volwassen 
ongedocumenteerden ook recht te geven op (vrijwilligers)werk en onderwijs. We hopen op brede 
steun, vooral ook van organisaties. De oproep sluit aan bij bestaande initiatieven om ook de nieuwe 
asielzoekers en de mensen in Gezinslocaties toegang te geven tot zinvolle dagbesteding. 
Dat is in lijn met mensenrechtenverdragen, waarin onderwijs en werk genoemd worden. Bovendien 
komt zinvolle dagbesteding de gezondheid en het welzijn van de mensen en de samenleving ten goede. 
Zie meer info: www.iedereen-aandeslag.nl 

OPROEP: ACTIVERING OOK VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN 
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1. BASISRECHTEN 

 
MvW&R :  illegaal verblijf geen reden om huurcontract te beëindigen 
De minister schrijft dat illegaal verblijf geen reden is een huurcontract te beeindigen. Een huurcontract 
is een overeenkomst tussen twee partijen. Hierbij is geen onderscheid toegestaan naar type huurder.  
Lees hier 
 
Rb: EU-burger die partner is van NLer heeft wel recht op gezinsbijstand 
De rechter besluit dat EU-burgers voor de sociale zekerheid behandeld moeten worden als 
Nederlanders. De Nederlander met een EU-burger als partner moet dus gezinsbijstand krijgen. 
Lees hier  
 
Rb: geen gezag voor vader die niet zorgt 
In het kader van een Zambrano-zaak (verblijf bij NLs kind) vraagt de moeder om de vader geen gezag 
te geven. Het kind heeft de vader nooit gezien en hij weigert te zorgen. Als hij geen gezag heeft, moet 
de moeder in NL blijven om voor haar kind te zorgen. Rb Den Haag (civiel), C/09/493368, 12.11.15 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
TK: wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap vanwege terroristische activiteiten wordt hamerstuk 
De Tweede Kamer heeft enkele vragen gesteld over het wetsvoorstel waarmee het Nederlanderschap 
kan worden ingetrokken vanwege betrokkenheid bij terroristische activiteiten. De Kamer vindt 
beantwoording voldoende, een uitgebreide behandeling is niet nodig. Lees hier 
 
SvV&J: veilige landen van herkomst 
De Staatssecretaris heeft Ghana, India, Jamaica, Marokko, Mongolië en Senegal als nieuwe veilige 
landen van herkomst vastgesteld. In de meeste landen lopen homosexuelen en andere groepen nog 
steeds risico, zij hebben nog steeds recht op een individuele beoordeling.  
De staatssecretaris onderzoekt verder Algerije, Georgië, Oekraïne, Tunesië en Turkije en daarna 
Bangladesh, Brazilië, Colombia, Cuba, Honduras, Jordanië, Kenia, Libanon, Nepal, Togo, Trinidad en 
Tobago, Tsjaad, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Lees hier 
 
RvS: nova nodig voor nieuwe aanvraag vrijstelling inburgeringstoets buitenland 
Op een verzoek om vrijstelling voor de inburgeringstoets buitenland moet de IND individueel beslissen.  
Dit volgt uit een uitspraak van het Hof van de EU. Maar als de aanvraag al eerder is ingediend en 
afgewezen, moeten er wel nova (nieuwe feiten) aangedragen worden, anders hoeft geen nieuw besluit 
genomen te worden, zegt de Raad van State. Lees hier 
 
Rb: bijstand voor Belgische geen reden intrekken vergunning vanwege Benelux-verdrag 
Voor Europanen kan de bijstand een reden zijn om de verblijfsvergunning in te trekken. De rechter 
bsluit dat dit voor Belgen anders is, omdat dan het Benelux-verdrag geldt. Daarin staat dat alleen een 
strafblad een reden is voor intrekken van de vergunning. Lees hier 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34373-50.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:8734
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34356-5.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2123.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2016:257
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:1265
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RvS: kinderpardon permanente regeling alleen mogelijk als altijd meegewerkt aan terugkeer 
Deze zaak gaat over een gezin van wie de afwijzing van het asielverzoek in hoger beroep ongedaan 
gemaakt is. De beslissing van de IND was niet zorgvuldig genomen. In de periode dat de zaak liep, 
weigerden de ouders terugkeer. Daarom hebben de kinderen geen recht op kinderpardon. Lees hier 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Hof: geen straf overtreding zwaar inreisverbod, uitzettingsbelang 
Deze zaak gaat over een man met een zwaar inreisverbod vanwege een strafblad. Hij had ongeveer 20 
jaar legaal verblijf. Nu is hij illegaal aangetroffen. De eis is 500,- of 2 maanden gevangenisstraf. Het Hof 
besluit dat een straf de uitzetting zal verhinderen. Mede vanwege zijn persoonijke omstandigheden 
krijgt deze man geen straf. Lees hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Demonstratie ‘Tegen racisme en discriminatie; allemaal anders allemaal gelijk’. 19mrt A’dam 
Dit is de jaarlijkse ‘21maart-demonstratie’. Start om 13:00 uur vanaf het Beursplein en slot op het 
Museumplein met een cultureel programma van sprekers en muziek. 
 
Rapport Unicef - Mondiale statistieken vrouwenbesnijdenis (FGM) 
Unicef presenteert de nieuwste mondiale statistieken van genitale verminking van vrouwen en meisjes 
(FGM). In Gambia, Mauretanie en Indonesie zijn de meeste meisjes besneden. 
Lees “Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern” (5.2.16) 
 
Manual for experts on multidisciplinary cooperation against trafficking in human beings for labour 
exploitation 
The manual is aimed at experts and intended to help inspire and strengthen the policy and practice to 
address trafficking in human beings (THB) for labour exploitation of all organisations that could come 
across it. Expertise and ideas from experts from all Member States were collected as input. 
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/18/manual-for-experts-on-
multidisciplinary-cooperation-against-trafficking-in-human-beings-for-labour-exploitation 
 
 
 

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:2016:354
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:166
http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/18/manual-for-experts-on-multidisciplinary-cooperation-against-trafficking-in-human-beings-for-labour-exploitation
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/18/manual-for-experts-on-multidisciplinary-cooperation-against-trafficking-in-human-beings-for-labour-exploitation

