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ALLERZIELEN-HERDENKINGEN DODEN AAN DE GRENZEN VAN EUROPA (5NOV) 

 
In Amsterdam is de bijeenkomst van 15-17u in de Mozes en Aaron-kerk. Zie hier 
 
In den Haag is de bijeenkomst van 15.15-16.45 aan de Hofvijver (Lange Vijverberg). Zie hier 
  

http://noelhuis.nl/allerzielen-herdenking/
http://www.allerzielen.eu/
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: bijstand vanaf datum aanvraag voor ongedocumenteerde moeder van NLs kind 
Deze moeder vroeg al in 2010 bijstand voor haar en haar Nederlandse kind. Deze werd geweigerd want 
ze had geen verblijfsvergunning. Maar sinds de uitspraak in de zaak Chavez is duidelijk dat zij toch recht 
had op een vergunning, en dus ook recht op bijstand. De bijstand wordt met terugwerkende kracht 
toegekend. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: geen paspoort, geen status voor baby van legale Somalische moeder en illegale Ethiopische vader 
Volgens de rechter moet deze vader meer doen om zelf aan een paspoort te komen, zodat zijn zoon ook 
een paspoort kan krijgen en daarmee ook verblijfsrecht. De vader heeft niet bewezen dat hij niet aan een 
identiteitsdocument kan komen. Zie hier. 
 
RvS: na verbroken relatie met EU-burger heeft derdelander enige tijd om baan te zoeken 
Deze zaak gaat over de EU-route (Belgie-route), waardoor de partner van een EU-burger die gebruik 
maakt van het recht om zich in een ander EU-land te vestigen, gemakkelijk een verblijfsvergunning krijgt. 
Na 5 jaar krijgen beide partners een Duurzame Verblijfsvergunning. Als de relatie na drie jaar uitgaat, 
houdt de afhankelijke partner een status als hij/zij voor zichzelf kan zorgen. 
De Hoge Beroeps-rechter heeft in deze zaak geoordeeld dat de afhankelijke partner na de scheiding nog 
enige tijd krijgt om werk te vinden. Zie hier 
 
RvS: vergunning bij EU-burger met terugwerkende kracht ingetrokken want kind bij ex-partner 
Deze zaak gaat over een partner van een EU-burger die zich in een ander EU-land had gevestigd. 
Daarmee kreeg deze partner een verblijfsvergunning. Maar de vergunning werd ingetrokken omdat de 
partner een kind kreeg met zijn ex-partner, waardoor getwijfeld werd aan de relatie met de EU-burger. 
De Hoger Beroeps-rechter besloot dat de vergunning terecht werd ingetrokken. Zie hier 
 
Rb: toelating in NL met Spaanse vergunning EU-langdurig verblijf, als vennoot 
Uit deze zaak blijkt dat vreemdelingen met een Spaanse verblijfsvergunning EU-langdurig verblijf, zich in 
NL kunnen vestigen als zelfstandige. In deze zaak werd de vreemdeling mede-vennoot in het bedrijf van 
zijn broer. De rechter oordeelde dat de vreemdeling daadwerkelijk als vennoot optrad en de vergunning 
terecht werd verleend. Zie hier 
 
NRM: Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016 
De monitor geeft cijfermatig inzicht in de aard en omvang van mensenhandel. Hieruit blijkt: 

 Het gebruik van de bedenktijd en het aantal aanvragen voor tijdelijk- en voortgezet verblijf zijn sterk 
afgenomen. Mensen uit het veld signaleren dat slachtoffers van mensenhandel eerder voor een 
asielprocedure kiezen, omdat die meer zekerheid zou bieden dan de verblijfsregeling mensenhandel.  

 Het percentage mannen dat gebruik maakt van de verblijfsregeling mensenhandel is toegenomen. 
Het aantal minderjarige slachtoffers is gedaald. Het aandeel Afrikaanse slachtoffers die voortgezet 
verblijf krijgen is gehalveerd. Het overgrote deel van de Afrikaanse slachtoffers die voortgezet 
verblijf aanvragen wordt afgewezen. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3021
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:10903
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2771
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2017:2772
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:11814
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De Rapporteur maakt zich grote zorgen over de sterke daling in het gebruik van de bedenktijd. Die lijkt 
erop te wijzen dat opsporingsinstanties minder vaak op aaanwijzingen van mensenhandel stuiten. Op dit 
punt is aanvullend onderzoek nodig. Ook de daling in het aantal aanvragen voor tijdelijk en voortgezet 
verblijf is zorgelijk. Die lijkt erop te duiden dat gebruik van de verblijfsregeling mensenhandel na de 
bedenktijd minder aantrekkelijk is geworden voor slachtoffers. Het zou een verbetering zijn als 
slachtoffers van mensenhandel in aanmerking kunnen komen voor voortgezet verblijf vanaf het moment 
dat de Officier van Justitie een vervolgingsbeslissing heeft genomen, i.p.v. het moment van een 
veroordeling van de verdachte. 
Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016, 18.10.17 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: wel uitzetting naar Marokko mogelijk 
De rechter heeft informatie gevraagd over de aantallen Laissez-Passers die door de Marokkaanse 
consulaten worden afgegeven. Er zijn tot 5 oktober 2017 al 5 mensen uitgezet en sindsdien ook al 12 
Laissez-Passers toegezegd. Daarom stelt de rechter dat er wel zicht is op uitzetting naar Marokko en dat 
Marokkanen in vreemdelingendetentie vastgezet mogen worden. Zie hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Fairwork zoekt een nieuwe medewerker beleidsbeinvloeding en strategieontwikkeling 
Wil jij bijdragen aan de strijd tegen moderne slavernij in Nederland? Ben jij een generalist met ruime 
ervaring op het gebied van beleidsbeïnvloeding, strategieontwikkeling en onderzoek binnen een 
maatschappelijke organisatie? Heb je daarnaast kennis van financiële processen in een 
projectorganisatie? Ben je communicatief sterk en overtuigend én word je enthousiast bij het idee van 
werken in een zelfsturend team? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Info: https://www.fairwork.nu/wie_zijn_wij/vacature/ervaren_generalist.html. (Uiterlijk 1 nov) 
 
Symposium 'Uitgezet: Mensenrechten in het kader van gedwongen terugkeer en vertrek', 9nov 14-17u 
Amnesty Amsterdam 
De afgelopen jaren is de politieke druk om een streng uitzetbeleid te voeren toegenomen. In juli 2017 
publiceerde Amnesty International het rapport 'Uitgezet: Mensenrechten in het kader van gedwongen 
terugkeer en vertrek'. Tijdens deze bijeenkomst wordt nader ingegaan op de thema’s uit het rapport. 
Locatie: Amnesty-huis, Keizersgracht 177, 1016 DR, Amsterdam 
Aanmelden: aanmelden-uitgezet@amnesty.nl 
 
Domestic Worker Photographer Network: 365 Days of Invisible Work  
This is a compendium of political representations of domestic work collected by an online community of 
amateur photographers made up of migrant workers, gardeners, dishwashers, artists, teachers, and 
many more. Organized as a calendar, 365 Days of Invisible Work is dedicated to making visible the 
myriad labours negated by oppressive capitalist structures by highlighting the daily work of cleaners, 
mothers, interns, care-givers, and many others! http://casco.art/nl/node/1721 

 

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://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Slachtoffermonitor-mensenhandel-2012-2016/slachtoffermonitor-mensenhandel-2012-2016.aspx
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:12020
https://fairwork.us5.list-manage.com/track/click?u=72f11c3720643f74ce5c1ccdf&id=105040b853&e=1edfbab2a4
https://www.fairwork.nu/wie_zijn_wij/vacature/ervaren_generalist.html
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2017/07/Rapport-Uitgezet-Mensenrechten-in-het-kader-van-Gedwongen-Terugkeer-en-Vertrek.pdf?x61679
mailto:aanmelden-uitgezet@amnesty.nl
http://casco.art/nl/node/1721

