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COLLEGE RECHTEN VAN DE MENS ZOEKT MENSENRECHTENMENS 2019 

 
Elke dag zetten veel mensen zich in voor mensenrechten van anderen. Vaak zonder dat ze het weten en 
zo benoemen. Deze inzet is van groot belang en wil het College voor de Rechten van de Mens 
ondersteunen. 
 
Wij kennen daarom op 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, de titel 
Mensenrechten-Mens toe aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor 
mensenrechten in Nederland. Dit jaar staat de prijs in het teken van het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen. 
 
Ken of ben jij een persoon of organisatie die zich op een unieke en effectieve manier inzet voor het 
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen? Laat het ons weten en licht daarbij toe waarom 
deze persoon of organisatie de titel MensenrechtenMens 2019 verdient. Je kunt nog tot en met 1 
november 2019 kandidaten voordragen. Zie hier. 

https://mensenrechten.nl/nl/mensenrechtenmens2019
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BASISRECHTEN 

 
CRvB: bij bepaling vervangende ALO-kop bij gezin met ongedocumenteerde ouder tellen gifte mee 
Deze zaak gaat over een gezin van moeder met vier kinderen en vader zonder verblijfsvergunning. De 
moeder krijgt bijstand voor zichzelf en de kinderen, maar niet de Alleenstaande Ouder Kop, omdat haar 
partner die geen vergunning heeft bij haar in woont. 
Als compensatie voor het gemis van de ALO-kop krijgt ze bijzondere bijstand, tot in totaal 70% van het 
bedrag wat ze zou krijgen als haar partner wel een vergunning zou hebben. De partner krijgt leefgeld van 
een organisatie. Volgens de CRvB telt dit leefgeld mee bij het vaststellen van de hoogte van de 
bijzondere bijstand, kan ze van het huidige bedrag leven. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
RvS: Surinaamse geen status als mantelzorger/ partner zieke NLer, zorg in Suriname voldoet 
Deze Surinaamse vrouw van in de vijftig zonder vergunning zorgt voor haar zieke Nederlandse partner 
die in de zestig is. Ze vraagt een vergunning als mantelzorger. Volgens de Raad van State is niet 
aangetoond dat deze mantelzorg medisch noodzakelijk is, en is er voldoende alternatieve zorg aanwezig 
in Nederland. Bovendien kan het stel in Suriname wonen, waar de medische zorg beschikbaar is. Zie hier. 
 
RvS: ondanks ontbreken van DT&V-advies over ‘buitenschuld’ kan dit toch erkend worden 
Sommige ongedocumenteerde vreemdelingen kunnen niet terugkeren omdat hun land van herkomst 
geen vervangende reisdocumenten afgeeft. De Dienst Terugkeer en Vertrek kan een zwaarwegend 
advies geven dat de vreemdeling wel alles heeft gedaan om terug te keren. Met zo’n verklaring is de 
aanvraag voor een buitenschuld-vergunning gratis. 
In deze zaak besluit de Raad van State dat je niet kunt procederen over het feit dat de Dienst Terugkeer 
en Vertrek geen verklaring geeft. Maar in een andere zaak (Rb Utrecht, AWB 19/1290, 18.7.19) vindt de 
rechter dat de vreemdeling wel alles heeft gedaan om te bewijzen dat Benin zijn land van herkomst is en 
dat hij niet kan terugkeren. Hij moet dus een status ‘buitenschuld’ krijgen. 
 
 

CONTROLE 

 
Rb: bij verzoek opheffen ongewenstverklaring moet IND toetsen aan risico voor openbare orde 
Bij een verzoek om opheffen van een inreisverbod moet de IND controleren of de aanvrager een ‘actuele 
en ernstige bedreiging van de openbare orde’ is. Een ongewenstverklaring lijkt op een inreisverbod maar 
is alleen een nationale (en geen EU) regeling. De rechtbank vindt desondanks dat hier dezelfde toets 
verplicht is. Zie hier. 
 
Rb: tijdelijk geen terugkeer mogelijk naar Noord-Irak 
De DT&V geeft toe dat Noord-Irak tijdelijk niet meewerkt aan gedwongen terugkeer omdat de nieuwe 
regering eerst de werkafspraken met de DT&V wil herzien. Zie hier. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3182
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3524
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:3454
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10982
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10976
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WAT IS ER TE DOEN? 

 
Debat: De Zwarte, Migranten- en Vluchtelingen- Vrouwenbeweging, 31okt 20u De Zwijger A’dam 
In het Nederland van de jaren 60, 70 en 80 van de 20ste eeuw organiseerden vrouwen van kleur zich 
vanuit verschillende hoeken en identiteiten onder de Zwarte Migranten- Vluchtelingen- Vrouwen-
beweging, lang voordat het begrip 'intersectionaliteit' breed werd gebruikt in het huidige 
maatschappelijk debat. Wat kunnen we hiervan leren voor het activisme van nu? 
https://dezwijger.nl/programma/de-zwarte-migranten-en-vluchtelingen-vrouwenbeweging 
 
SAMAH-helpdesk weer open voor hulp (voormalig) amv's  
SAMAH is in 1999 opgericht met als doel participatie van (voormalige) alleenstaande minderjarige 
asielzoekers in de leeftijd van 12-25 jaar te bevorderen en hun positie in Nederland te verbeteren.  
SAMAH heeft in haar activiteiten veel aandacht voor participatie van jongeren, het vergroten van 
veerkracht en de wisselwerking tussen jongeren en hun begeleiders. Daardoor ontstaan oplossingen die 
door jongeren zelf gedragen worden en passen bij hun behoeften en mogelijkheden. 
Na enkele jaren in de luwte is nu de SAMAH-helpdesk weer actief. 
 
UNDP: Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe 
The UNDP interviewed almost 2.000 undocumented migrants in 13 EU-countries. Around 58 per cent 
were either employed or in school at the time of their departure, with the majority of them earning 
competitive wages. Around 53 per cent had received support in order to make the journey. 
The major factor keeping migrants working in Europe, according to UNDP, is the apparent shame of 
failing in their "mission" to send sufficient funds home: around 78 per cent were sending money back. 
The report also found key differences between men and women in terms of the migrant experience.   
 
Internet consultatie : Wet, houdende regels betreffende de regulering van sekswerk. 
Dit is de internetconsultatie over de Wet die vergunningplicht regelt voor alle prostituees en 
exploitanten van seksbedrijven. Als de wet wordt aangenomen zullen prostituees zonder deze 
vergunning in overtreding zijn, net zoals exploitanten, klanten en faciliteerders van illegale prostitutie. 
U kunt reageren op het wetsvoorstel via de consultatie. 
 
PICUM Campaign: Doing What’s Best for Children in Migration 
This campaign advocates for migration policies and practices that result in durable solutions that are in 
the best interest for children in migration. www.picum.org/durable-solutions 
 
 
 

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/de-zwarte-migranten-en-vluchtelingen-vrouwenbeweging
https://www.samah.nl/samah-helpdesk/
https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/library/reports/ScalingFences.html
https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk
https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk
http://www.picum.org/durable-solutions

