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ONGEDOCUMENTEERDEN AANMELDLOKET VAN START IN UTRECHT 

 
Het aanmeldloket is bedoeld voor 1e-lijns aanmeldingen voor opvang van ongedocumenteerden, en 
functioneert mede als eerste informatiepunt. 
 
Voorlopig zal het loket geopend zijn op maandag- en donderdagmiddag. 
Vanaf 1 augustus is het loket geopend op maandag-, woensdag-, en donderdagmiddag. 
 
Openingstijden: 13:00 tot 15:30 uur (met uitloop tot 16:30 uur voor het afwerken van de meldingen).  
Locatie: Jansveld 51, Utrecht 
Contactgegevens nog niet beschikbaar 
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB : bij ongedocumenteerde partner gemis aan Alleenstaande Ouder –Kop opvangen in bijstand  
Alleenstaande ouders krijgen sinds 2015 de Alleenstaande Ouder Kop bovenop de bijstand. De ALO-kop 
vervangt de alleenstaande ouder toeslag, en wordt betaald als aanvulling op het kindgebonden budget. 
Omdat partners die niet aan het gezins-inkomen kunnen bijdragen, wel als partner gezien worden, 
krijgen ouders met een ongedocumenteerde partner geen ALO-kop. Volgens de Centrale Raad van 
Beroep moet dit hersteld worden via een persoonlijke toeslag op de bijstand. Zie hier en hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: omdat moeder en volwassen zoon niet meer samenwonen, wordt status moeder niet verlengd 
Deze zaak gaat over een Somalische moeder die in 2011 een verblijfsvergunning kreeg bij haar volwassen 
zoon, omdat er sprake was van een bijzondere band. Sinds 2015 wonen moeder en zoon niet meer op 
hetzelfde adres. Daarom wordt de vergunning van de moeder niet verlengd. Zie hier 
 
Rb: onduidelijk of medische zorg en mantelzorg in Egypte beschikbaar zijn 
Deze zaak gaat over een oudere Egyptenaar die al 20 jaar in Nederland is. Hij heeft suikerziekte en 
nierproblemen, en verblijft in HVO-opvang in Amsterdam waarhij mantelzorg krijgt. Volgens de IND is er 
een ziekenhuis in Cairo, maar uit documentatie blijkt dat hij daar alleen terecht kan als hij betaalt. Hij 
heeft geen inkomen of vermogen, en ook geen kennissen die voor hem garant staan. 
De rechtbank vindt dat de IND beter moet onderzoeken of de medische zorg en de mantelzorg echt 
toegankelijk zijn voor deze man. (Rb Amsterdam AWB 1 8/810 en AWB 1 7/16080 , 25.5.18) 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: IOM mag weer alle terugkeerders helpen, (lage) terugkeerondersteuning soms mogelijk 
‘Ik vind het niet wenselijk dat vreemdelingen die geen recht op verblijf (meer) hebben, langer dan 
noodzakelijk in Nederland verblijven. In dit kader heb ik besloten om aan vreemdelingen die in 
aanmerking komen voor vertrek met IOM, afkomstig uit de Westelijke Balkan en de ring rondom Europa, 
een beperkte ondersteuningsbijdrage te bieden van ten hoogste honderd euro per persoon. Deze 
beperkte bijdrage in cash is alleen beschikbaar voor vreemdelingen die onvoldoende middelen hebben 
om na aankomst door te reizen. Zo wordt een belemmering om terug te keren weggenomen. 
Verder heb ik besloten dat vreemdelingen, ook uit visumvrije landen, die zich tot IOM wenden voor 
ondersteuning bij terugkeer, in beginsel door IOM geholpen moeten kunnen worden bij het realiseren 
van het daadwerkelijke vertrek. Voor vreemdelingen uit de Westelijke Balkan, Moldavië, Oekraïne en 
Georgië geldt dat deze vreemdelingen in de caseload van de DT&V moeten zitten om voor 
ondersteuning in aanmerking te komen.’ 
Kamerstuk 29344 nr. 134, 8.6.18 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29344-134.html 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1600
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1618
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:6271
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29344-134.html
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
WODC: Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed 
daarvan op hun terugkeer  
Dit rapport gaat over de effecten van het bieden van onderdak en opvang door Rijk (in de gezinslocaties 
en VBL) en gemeenten (in de BBB) van uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Uit het onderzoek blijkt dat onderdak en begeleiding door de gemeenten, het meest succesvol zijn in het 
realiseren van uitstroom. De staatssecretaris zal de uitkomsten gebruiken bij het vormgeven van de LVV. 
https://www.wodc.nl/binaries/2882_Volledige_Tekst_tcm28-325328.pdf, apr18 
 
Pilot bij Schadefonds Geweldsmisdrijven : deskundigenbericht voor slachtoffers mensenhandel 
Vaak worden vergunningen van slachtoffers mensenhandel niet verlengd, omdat er te weinig 
aanknopingspunten zijn voor vervolging. Om dit probleem op te vangen is bij het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven een Commissie ingericht, die taak heeft om op aanvraag een multidisciplinair 
deskundigenbericht uit te brengen over de aannemelijkheid van slachtofferschap in individuele zaken. 
De pilot loopt nu ruim 5 maanden en er zijn 24 aanvragen ontvangen. Bijna allemaal zijn ze ingediend 
door een advocaat, namens het slachtoffer. Maar ook hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. 
Contact: 070 – 414 20 00 of pilotmensenhandel@Schadefonds.nl 
 
'Europe on Trial'  
Mensenrechtenactivist Yoonis Osman Nuur en politiek curator Lara Staal daagden Europa voor het 
gerecht. Is de Europese Unie schuldig aan het verzaken van gastvrijheid en het schenden van 
mensenrechten in het licht van de ‘vluchtelingencrisis’? Geleid door juridische experts laat Europe on 
Trial diverse deskundigen en getuigen aan het woorden die hun oordeel vellen: Schuldig of niet schuldig? 
Replay: https://www.debalie.nl/agenda/podium/europe-on-trial/e_9783381/p_11771362/ 

 
 

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. 
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