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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief 
houden we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de 
rechten van migranten zonder verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.
 

 

De Centrale Raad van Beroep heeft kinderbijslag toegekend aan ouders zonder 
verblijfsvergunning. De criteria die de Raad noemt zijn: 
- lang in Nederland en een band opgebouwd met Nederland 
- een deel van die tijd in een procedure (rechtmatig), bij voorkeur ook op het 
moment van de uitspraak  
 
De advocaat die deze zaak won, adviseert iedereen die denkt in aanmerking te 
komen om kinderbijslag aan te vragen. Als de aanvraag wordt afgewezen, wil 
hij graag procederen. Kijk voor informatie op: www.fischeradvocaten.nl  
 

Vraag kinderbijslag voor illegale kinderen die hier lang zijn! 
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1. Basisrechten 

 
Recht op opvang illegale moeder en kind samen 
Toen de moeder in een kliniek zat, werd haar kind van 7 mishandeld in het pleeggezin 
waar ze zat. Daarom besloot Jeugdzorg het kind op te vangen. Na ontslag van de 
moeder uit de kliniek besloot de rechtbank dat zij recht heeft op opvang bij haar kind. 
 
 

2. Toelatingsbeleid 
 
Bescherming in Nederland tegen huiselijk geweld in Togo 
Vrouwen uit Togo die uitgehuwelijkt zijn en slachtoffer zijn van huiselijk geweld, moeten 
van de rechtbank in Nederland bescherming krijgen, omdat het voor hen onmogelijk is 
om zich in Togo staande te houden zonder hulp van de familie. 
 
Geen visum in herkomstland (mvv) nodig vanwege zorg voor NLse partner 
De Raad van State vindt het onredelijk om een vrouw die voor haar zieke Nederlandse 
partner zorgt, naar haar herkomstland te sturen voor een mvv (inreisvisum). De 
aanvraag moet in Nederland behandeld worden. 
 
Zorg voor kinderen geeft verblijfsrecht 
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten dat een Dominikaanse 
vrouw die met een vals paspoort sinds 1996 in Noorwegen woonde en daar twee jonge 
kinderen had gekregen voor wie ze zorgde, toch in Noorwegen mag blijven. Het belang 
van de kinderen telt zwaarder dan het gebruik van de valse documenten. 
 
Wel visum in herkomstland (mvv) nodig bij zorg voor zieke moeder  
De Raad van State besloot dat een Marokkaanse vrouw die hier voor haar zieke moeder 
zorgt, eerst naar haar herkomstland moet om een mvv (inreisvisum) te vragen. Er zijn 
volgens de Raad van State anderen die deze zorg kunnen bieden. 
 
 

3. Controle en Terugkeer 
 
Grenscontroles mogen nog steeds niet 
Begin dit jaar werd duidelijk dat de Nederlandse grenscontroles (trein, bus en auto) in 
strijd zijn met het Europese Schengenverdrag. Twee maanden geleden publiceerde 
Nederland een wetswijziging. Volgens rechtbanken voldoet Nederland met deze 
wijziging nog steeds niet aan de Schengen-eisen.  
 
Politie controleert vingerafdrukken op straat 
De politie is begonnen met een proef om op straat draadloos vingerafdrukken en 
documenten te controleren. Daarmee wil ze illegale vreemdelingen opsporen. 
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Afrikaanse vrouwen in de bus naar rijke wijken zijn illegaal? 
De Raad van State heeft besloten dat de politie niet zomaar de verblijfsvergunning van  
Afrikaanse vrouwen uit de Bijlmer in de bus naar Kennemerland mag controleren. Er is 
geen ‘redelijk vermoeden’ dat zij illegaal zijn. 
 
Wetsvoorstel EU-Sanctierichtlijn voor controle op illegale arbeid 
De Europese Sanctierichtlijn verplicht alle EU-landen om illegale arbeid te controleren. 
De Richtlijn is geldig sinds 20 juli. Nederland publiceerde onlangs pas het wetsvoorstel 
voor de invoering in Nederland. Daarin staat dat werkgevers álle migranten die bij hen 
willen werken moeten melden. Ze krijgen een boete als ze illegalen in dienst hebben. 
Illegale werknemers die ontdekt worden krijgen het recht om 6 maanden loon te claimen.  
 
Uitzettingen naar Suriname weer begonnen 
Volgens de rechtbank mag een Surinaamse man in vreemdelingendetentie blijven, 
omdat de Surinaamse ambassade heeft beloofd weer noodpaspoorten af te geven. 
 
 

4. Wat is er te doen? 
 
Organisatie van dakloze vluchtelingen in Utrecht 
Vluchtelingen op Straat hebben zich georganiseerd. Ze zijn uitgeprocedeerd en zijn uit 
de opvang gezet. Ze kunnen niet terug, ze mogen niet werken en kunnen geen bijstand 
krijgen. Hun netwerken van logeeradressen bij landgenoten en vrienden raken uitgeput. 
Ook kunnen ze niet in de daklozenopvang slapen.  
Sluit je aan via: vluchtelingenopstraat@gmail.com.  
 
Stickeractie: wij helpen mensen zonder verblijfsvergunning 
In Amsterdam heeft het ASKV op de deuren van maatschappelijke organisaties stickers 
geplakt waarop staat: "Ja, hier blijven mensen zonder verblijfsvergunning welkom. Wij 
vragen hier niet om uw papieren". Het ASKV wil dat iedereen bij hun welkom blijft.  
Vraag zelf stickers aan bij: www.askv.nl   
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