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VN-COMITÉ : BASISRECHTEN ONGEDOCUMENTEERDEN BLIJVEN GARANDEREN 

 
 
Afgelopen jaar heeft Nederland aan de VN verslag gedaan van de stand van zaken voor wat betreft de 
sociaal-economische rechten (IVESCR-verdrag). Mensenrechtenorganisaties hebben hun eigen verslagen 
ingebracht. Het VN-comité heeft daarna aanbevelingen gedaan aan Nederland. 
 
Eén van deze aanbevelingen is, om de basisrechten van migranten zonder verblijfsvergunning te 
garanderen. Voedsel, water, onderdak, onderwijs en sociale voorzieningen moeten niet afhankelijk zijn 
van iemands verblijfsstatus en ook niet van zijn bereidheid mee te werken aan terugkeer. De overheid 
moet voldoende geld beschikbaar stellen om deze rechten te garanderen. 
 
Lees de aanbevelingen hier  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fNLD%2fCO%2f6&Lang=en
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: toegang tot VBL voor uitgeprocedeerde asielzoekers die willen terugkeren 
Naar aanleiding van vier zaken heeft de Raad van State beoordeeld hoe de Dienst Terugkeer en Vertrek 
moet omgaan met uitgeprocedeerde asielzoekers die alsnog besluiten terug te willen keren en toelating 
vragen tot de VBL. De DT&V moet individueel de terugkeerwens beoordelen, en een medisch deskundige 
mee laten kijken als er psychische problemen spelen. Zie hier 
 
VN-comité sociale en economische rechten: arbeidsinspectie moet niet verblijfsstatus controleren 
Het IVESCR-comité heeft NL geadviseerd om de arbeidsrechten van domestic workers te garanderen, en 
om een ‘firewall’ te maken zodat de arbeidsinspectie geen rol heeft in het controleren van 
verblijfsvergunningen. Alleen op deze manier worden ongedocumenteerde arbeiders gestimuleerd om 
aangifte te doen van slechte arbeidsomstandigheden. Zie hier 
 
SVB: aan illegale ouder die enig verzorgende ouder van NLs kind is, wordt kinderbijslag uitgekeerd 
De Sociale Verzekeringsbank heeft haar beleid gewijzigd naar aanleiding van de uitspraak Chavez-Vilchez 
over NLse kinderen bij een ouder zonder verblijfsrecht. Als het evident is dat de moeder de enige 
verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader, en aan de overige voorwaarden is voldaan, 
wordt kinderbijslag uitgekeerd. 
Sociale Verzekeringsbank - Brief in bezwaarprocedure, 26.6.17 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: Koerdisch-Irakese autoriteiten beschermen niet tegen huiselijk geweld  
Deze vrouw is met haar dochter gevlucht voor het huiselijk geweld van haar man. Haar asielaanvraag is 
afgewezen omdat de Irakese autoriteiten, volgens Nederland, de vrouw zouden kunnen beschermen. De 
rechtbank verwijst naar het ambtsbericht van 2016, waarin staat dat de Koerdische autoriteiten de 
individuele burgers niet afdoende bescherming kunnen bieden tegen mensenrechtenschendingen, zoals 
huiselijk geweld. (Rb Roermond, 17/5182, 23.6.17) 
 
Rb: vergunning mag ingetrokken worden vanwege verlies inkomen 
Deze Tunesische vrouw is in 2010 naar Nederland gekomen en heeft hier kinderen gekregen met haar 
Nederlandse partner. Haar partner heeft geen inkomen meer, het gezin heeft bijstand aangevraagd. 
Daarom is de verblijfsvergunning van de vrouw ingetrokken. De rechter vindt het redelijk dat zij 
terugkeert naar Tunesie. Zij kan daar het gezinsleven uitoefenen. Mogelijk kan zij later weer naar 
Nederland terugkeren, als haar partner weer werk vindt. Zie hier 
 
Rb: nareisvergunning kind vervalt bij huwelijk 
Als een ouder als vluchteling erkend wordt, kunnen afhankelijke kinderen ook een verblijfsvergunning 
krijgen. Die vergunning wordt al na een jaar omgezet in een onafhankelijke vergunning. Maar als een 
kind binnen een jaar een eigen gezin sticht, verliest hij zijn afhankelijke verblijfsvergunning. Zie hier 
 
 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=91749&summary_only=&q=201701724%2F1%2FV1
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fNLD%2fCO%2f6&Lang=en
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:7110
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:6751
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NL, antwoorden vragen CAT: status na huiselijk geweld 
De Nederlandse overheid heeft, in antwoord op vragen van het VN Comité tegen Foltering, een overzicht 
gegeven van aantallen aanvragers van een zelfstandige verblijfsvergunning na huiselijk geweld. 
Sinds 2013 zijn er jaarlijks ongeveer 200 aanvragen van partners met een afhankelijke 
verblijfsvergunning die slachtoffer waren van huiselijk geweld. Daarvan is meer dan ¾ toegekend. 
Er zijn jaarlijks ongeveer 40 aanvragen van ongedocumenteerde partners die slachtoffer waren van 
huiselijk geweld. Daarvan werd ongeveer 1/3 toegekend. Zie hier 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: inreisverbod 5jr voor gebruik valse identiteitsdocumenten terecht 
Deze man is bestraft voor het gebruik van een vals identiteitsdocument. Hij kreeg daarom ook een zwaar 
inreisverbod van 5 jaar. De rechter keurt dit goed. Zie hier 
 
RvS: Iraniers zonder paspoort kunnen vanaf nu wel uitgezet worden 
Tot nu toe konden Iraniers niet uitgezet worden als zij geen paspoort hadden. Het is de Nederlandse 
autoriteiten recent toch gelukt om een Iranier uit te zetten met een zogenaamd EU-laissez-passer, in 
combinatie met een Identiteitsdocument. Zie hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Ombudsman: VROUWEN IN DE KNEL Een onderzoek naar knelpunten in de vrouwenopvang 
De Nationale Ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de vrouwenopvang. Hij constateert vooral 
problemen bij vrouwen met een afhankelijke verblijfsvergunning of zonder verblijfsvergunning, en bij 
vrouwen die achtergelaten zijn in het herkomstland en terugkeren. Deze problemen hangen onder 
andere samen met de uitstroom: zolang er geen status verleend is, kunnen deze vrouwen nergens heen, 
ook al hebben ze geen bescherming meer nodig. Lees hier 
 
Paper: Legalizing Undocumented Immigrants 
This paper investigates the economic consequences of the legalization of around 600,000 immigrants by 
Spanish government of in March 2004. Using detailed data from payroll-tax revenues, we estimate that 
each newly legalized immigrant increased social-security revenues by 3,504 Euros on average. This 
estimate is only 49 percent of what we would have expected from the size of the newly documented 
immigrants. We estimate that the policy change deteriorated the labor-market outcomes of some low-
skilled natives and immigrants and improved the outcomes of high-skilled natives and immigrants. 
Discussion Paper No. 10687 
 
IOM: wijziging herintegratieondersteuning vrijwillige terugkeer per 1 juli 
De financiële bijdrage voor (afgewezen) asielzoekers van 1750 euro per volwassene en 880 euro per kind 
(de zogenaamde ‘HRT-regeling’) komt te vervallen voor migranten die zich na 1 juli 2017 inschrijven bij 
IOM. De in natura herintegratieondersteuning wordt uitgebreid van 1500 euro per volwassene naar 1800 
euro (voor kinderen van 2500 euro naar 2800 euro). Van dit bedrag kan per persoon maximaal 300 euro 
in cash worden uitbetaald.  
Meer info op de website van IOM Nederland. 

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/blg-812723.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:6522
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:1611
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/Rapport%202017075%20Vrouwen%20in%20de%20knel.pdf
http://ftp.iza.org/dp10687.pdf
http://www.iom-nederland.nl/nl/vrijwillig-vertrek/herintegratieondersteuning

