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START CAMPAGNE AMSTERDAK!, 15OKT 17-19U DIACONIE, AMSTERDAM 

 
Amsterdammers met een groot hart, gezond verstand en wat ruimte over: we zoeken jullie hulp. Sinds 1 
oktober staan er ongeveer 200 mensen op straat in onze stad. Ongedocumenteerde vluchtelingen, van 
minderjarige jongens uit Eritrea tot moeders met kinderen uit Nigeria. Officieel nog geen Nederlanders, 
maar wel Amsterdammers. 
 
Wij starten daarom de campagne Amsterdak! Wij zijn burgers van deze stad en zetten dit platform op 
samen met hulporganisaties zoals het Wereldhuis, ASKV, Artikel 8EVRM, Vrouwen tegen uitzetting en 
Amsterdam City Rights. Wij geloven in de gastvrijheid van Amsterdammers en nodigen jullie daarom uit 
om met ons mee te zoeken naar oplossingen. Wie heeft er nog een logeerkamer over? Wie kent er een 
bedrijfspand met een aardige eigenaar? Welke organisatie heeft een zaal leegstaan? 
 
Locatie: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam. 
https://www.facebook.com/events/513240072831841/ 
 

https://www.facebook.com/events/513240072831841/
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BASISRECHTEN 

 
Rb: Rvb voor EU-slachtoffer mensenhandel duurt zolang als zaak in behandeling is 
EU-burgers die bedenktijd hebben als slachtoffer van mensenhandel kunnen de eerste drie maanden van 
hun verblijf Rvb krijgen. In deze zaak is de vraag of de Rvb door moet lopen na drie maanden. De rechter 
vindt dat Nederland in die situatie individueel onderzoek moet doen. 
In dit geval had het slachtoffer aangifte gedaan en wachtte op een beslissing van de IND. Daarom mocht 
de Rvb niet gestopt worden. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
CEDAW: risico gendergerelateerd geweld voor staatloze Palestijnse uit Jordanie 
Deze Palestijnse vrouw was met een Jordaanse man getrouwd en heeft twee dochters gekregen. Ze is 
naar Denemarken gevlucht vanwege huiselijk geweld tegen haar en haar dochters. Denemarken had 
haar asielaanvraag afgewezen, maar volgens CEDAW is te weinig rekening gehouden met de 
ondergeschikte positie van vrouwen in Jordanie en het gebrek aan steun door de autoriteiten. 
Denemarken had een individuele beoordeling moeten maken. Zie hier. 
 
Rb: geen vrijstelling inburgeringsexamen ondanks betaalbewijzen cursus en examen 
De Marokkaanse vrouw in deze zaak vraagt vrijstelling van de inburgeringsplicht buitenland. Ze is drie 
keer gezakt voor het examen. Volgens de rechter heeft ze niet laten zien dat ze echt haar best heeft 
gedaan om Nederlands te leren. De betaalbewijzen van de cursus NLs in Nador bewijzen niet dat ze echt 
heeft gestudeerd. Ze heeft ook de zelfstudiepakketten niet gebruikt. Daarom vindt de rechter dat ze 
geen vrijstelling hoeft te krijgen van de inburgeringsplicht. Zie hier. 
 
Rb: afweging belang kinderen met zelfstandig verblijfsrecht voor verblijfsrecht moeder 
Deze Nigeriaanse moeder heeft twee kinderen die zelfstandig verblijfsrecht hebben gekregen. Zij vraagt 
nu verblijf bij haar kinderen. Er is een orthopedagogisch onderzoek dat het belang van de moeder voor 
haar kinderen aantoont. De rechter vindt dat de IND beter moet onderzoeken wat het betekent voor de 
kinderen als hun moeder NL moet verlaten (VK Rb Amsterdam, AWB 19/3180, AWB 19/3181, 3.9.19) 
 
Rb: verblijf vader bij NLs kind; weinig omgang maar wel belangrijk vlgs Raad voor Kinderbescherming 
Deze vader vraagt verblijf bij zijn Nederlands kind, op grond van het Chavez-arrest. De IND had de 
aanvraag afgewezen omdat de vader niet voldoende bij het kind betrokken was. Maar een rapport van 
de Raad voor de Kinderbescherming toont aan dat het kind wel schade zal ondervinden als de vader uit 
Nederland moet vertrekken. De IND moet dit aspect volgens zijn eigen beleid wel betrekken bij het 
oordeel over het verblijfsrecht van de vader. Bovendien is de vader inmiddels verhuisd zodat hij meer bij 
zijn kind betrokken kan zijn. De IND moet een nieuw besluit nemen. Zie hier. 
 
HvJ EU: EU-kind krijgt ook verblijfsrecht als ouder kind ondersteunt met illegale inkomsten 
Een EU-burger krijgt verblijfsrecht als hij zelfstandig in zijn levensonderhoud kan voorzien. Minderjarige 
EU-burgers krijgen verblijfsrecht als iemand hun inkomsten garandeert. Volgens het Hof van Justitie kan 
dat ook met illegale inkomsten. Het EU-kind kan vervolgens zijn ouders legaliseren. Zie hier.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10086
https://www.refworld.org/cases,CEDAW,5d9753f24.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10478
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10055
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218484&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3567589
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WAT IS ER TE DOEN? 

 
Documentaire Samen tegen Mensenhandel, 18okt 20u Pakhuis de Zwijger te Amsterdam 
Naar schatting zijn er jaarlijks tussen de 5000 en 7500 slachtoffers van alle vormen van mensenhandel in 
Nederland. De uitbanning van de slavernij lijkt soms een hopeloze zaak, maar toch moet de afschaffing 
van deze verborgen misdaad een prioriteit blijven. Vanwege deze verborgenheid is het vooral belangrijk 
om er bekendheid aan te blijven geven. Zie het programma hier. 
 
Oxford University: “Safe reporting” of crime for victims and witnesses with irregular migration status in 
the USA and Europe 
Oxford University heeft onderzoek gedaan naar 'veilige aangifte' in Nederland, Belgie, Italie, Spanje en 
de VS. In de VS is ook gekeken naar 'Sanctuary Cities'. Het rapport over NL vind je hier (engelstalig). 
 
Masterthesis Martens, Manon Willemijn Jeanne: Legal empowerment through legal aid: An examination 
of the Support to Victims of Human Trafficking programme. 
Deze engelstalige masterthesis gaat over het belang van juridische hulp voor de empowerment van 
slachtoffers van mensenhandel. Zie hier. 
 
 
 

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://dezwijger.nl/programma/docu-samen-tegen-mensenhandel
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/SR19-Netherlands-country-report.pdf
http://arts.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/24627

