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MVSZW: BOETE WERKGEVER VAN ONGEDOCUMENTEERDE NIET MEER VERHOOGD 

 
 
In de beleidsregels boeteoplegging uit 2017 stond dat de boete voor de werkgever van een 
ongedocumenteerde werknemer met 50% verhoogd wordt tov. het normbedrag. De Raad van State 
oordeelde al in oktober 2018 dat er geen reden is voor deze verhoging, immers het feit dat de 
werknemer geen verblijfsvergunning heeft maakt de werkgever niet 'hardnekkig malafide'. Zie hier. 
De Minister past daarom nu de boeteregeling voor werkgevers aan. 
 
Hieronder de lijst met boetenormbedragen: 

Overtreder Boetenormbedrag 

Natuurlijk persoon, die een huishoudelijke of persoonlijke dienst laat verrichten € 2.000 

Natuurlijk persoon, die handelt uit ambt, beroep of bedrijf € 4.000 

Stichting of vereniging met algemeen nut beogende doelstelling, waarbij sprake is van 
arbeid in de niet-zakelijke sfeer. 

€ 4.000 

Feitelijk leidinggevende die leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging € 6.000 

Overige rechtspersonen of daarmee gelijkgestelden € 8.000 

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18106.html, 30.3.20 
  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3216
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-18106.html
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: tijdelijk recht op bijstand voor Spaanse moeder van NLs kind tijdens Hoger Beroepsprocedure 
Deze Spaanse moeder had eerder bijstand toen ze een verblijfsvergunning vroeg om in NL te blijven bij 
haar NLse kind. De aanvraag werd afgewezen en de bijstand werd gestopt. De procedure voor haar 
verblijfsvergunning liep door en ze wacht nu op de uitspraak in Hoger Beroep. 
De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de moeder nu niet naar Spanje 
kan reizen vanwege corona, en dat de financiële nood hoog is. Daarom zal de moeder tijdelijk weer recht 
op bijstand krijgen. Zie hier. 
 
RvS: geen zorgtoeslag als EU-echtgenote geen verzekering heeft afgesloten 
De echtgenote van een NLer is EU-burger maar haar aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. 
In de periode dat de aanvraag liep had zij rechtmatig verblijf en had zij zich moeten verzekeren, vindt de 
rechter. De man heeft gesteld dat zijn vrouw achteraf geen rechtmatig verblijf heeft gehad in de looptijd 
van de procedure. En bovendien dat de verzekeringsmaatschappij haar heeft geweigerd. Maar hij heeft 
daarvan geen bewijs bewaard. 
De Raad van State besluit dat het terecht is dat deze man geen zorgtoeslag krijgt. Zie hier. 
 
RvS: Dominicaanse geboorteakte met erkenning door andere vader dan echtgenoot is niet geldig in NL 
Dit kind is in de Dominicaanse Republiek geboren toen de moeder nog gehuwd was. Daarom is de 
huwelijkspartner van de moeder automatisch de juridische vader van het kind. Volgens het recht van de 
Dominicaanse Republiek kan een andere vader het kind desondanks erkennen. Maar volgens Nederlands 
recht kan dat niet, daarom is de erkenning ongeldig, besluit de Raad van State. Zie hier. 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rechtspraak in Corona-tijden 
Op het terrein van migratie en asiel zullen de volgende rechtszaken weer opgestart worden: 
a. voorlopige voorzieningen; 
b. zaken met een relatie tot het corona-virus of tot genomen coronamaatregelen; 
c. asielzaken (inclusief Dublinzaken), zaken die betrekking hebben op een mvv en verzoeken tot 
verlenging van een verblijfsvergunning, waarbij het gaat om een verblijfsgat; 
d. verblijfsbeëindigingen waar ernstige openbare orde aspecten spelen; 
e. zaken waarin een versnelde behandeling is gevraagd en verkregen.  
Al eerder was prioriteit gegeven aan vovo's met 'superspoed' en vreemdelingenbewaringszaken. 
Zie hier. 
 
SvJ&V: start telehoren in asielzaken 
De IND is voorzichtig begonnen met telehoren in lopende asielzaken. Het doel is om dit de komende 
weken steeds verder op te schalen. Doel is om over een aantal weken het aantal gehoren dat op deze 
wijze plaatsvindt op hetzelfde niveau te brengen als voor de coronacrisis. Zie hier. 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:746
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:877
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:960
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Tijdelijke-regeling-bestuursrecht.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/09/tk-stand-van-zaken-coronamaatregelen-in-de-justitie-veiligheids-en-migratieketen/tk-stand-van-zaken-coronamaatregelen-in-de-justitie-veiligheids-en-migratieketen.pdf
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Rb: verblijf vader bij kind heroverwegen op basis van Kindrapportage Groningen 
De Universiteit van Groningen heeft voor het kind een rapportage gemaakt waaruit blijkt dat het voor de 
ontwikkeling van het kind belangrijk is dat de vader als opvoeder aanwezig is. De rechter vindt dat de 
IND dat beter moet meewegen in het besluit over het verblijfsrecht van de vader. Zie hier. 
 
 

3. TERUGKEER 

 
SvJ&V: ondanks reisbelemmeringen ivm corona is vreemdelingendetentie nog mogelijk 
De staatssecretaris maakt duidelijk dat vreemdelingendetentie nog steeds opgelegd kan worden, 
ondanks dat geen uitzetting mogelijk is. In veel gevallen moet eerst de identiteit vastgesteld worden en 
een Laissez-Passer verkregen worden. Die voorbereidingen zijn nog steeds mogelijk. Zie hier 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
GREVIO database 
GREVIO is the independent expert body responsible for monitoring the implementation of the Council of 
Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence 
(Istanbul Convention) by the Parties. The convention is based on the understanding that violence against 
women is a form of gender-based violence that is committed against women because they are women. It 
is the obligation of the state to fully address it in all its forms and to take measures to prevent violence 
against women, protect its victims and prosecute the perpetrators.  
The HUDOC-Grevio database gives you access to all baseline evaluation reports, Government comments 
and Recommendations of the Committee of the Parties. 
https://hudoc.grevio.coe.int/, 3.3.20 
 

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:RBDHA:2020:3325
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/04/09/tk-stand-van-zaken-coronamaatregelen-in-de-justitie-veiligheids-en-migratieketen/tk-stand-van-zaken-coronamaatregelen-in-de-justitie-veiligheids-en-migratieketen.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046031c

