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RODE KRUIS : FINANCIËLE HULP EN VERWIJZING IN AMSTERDAM 

 
Het Rode Kruis is begonnen met een experiment om ongedocumenteerden die op de wachtlijst staan 
van de Amsterdamse LVV financiële hulp te geven in de vorm van vouchers op hun telefoon. Voor 
mensen zonder telefoon zijn papieren vouchers beschikbaar. De financiële hulp is alleen beschikbaar 
voor ongedocumenteerden zich gemeld hebben bij het Loket Ongedocumenteerden Amsterdam en daar 
op de wachtlijst gezet zijn. 
 
Daarnaast is ook een app gemaakt met informatie over adressen waar ongedocumenteerden in 
Amsterdam hulp kunnen krijgen. Onderwerpen zijn: juridische hulp, medische hulp en opvang. Zie hier. 
  

https://helpfulinformation.redcross.nl/
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BASISRECHTEN 

 
CRvB: alsnog bijstand voor periode vóór verblijfsvergunning als moeder van NLs kind 
In mei 2017 besloot het Hof van Justitie van de EU dat verzorgende ouders van een NLs kind recht 
hebben op een verblijfsvergunning (Chavez-arrest). Deze zaak gaat over één van de moeders die deze 
zaak aankaartten. Ze heeft in juni 2017 haar verblijfsvergunning gekregen. 
De moeder had al vóór 2017 om bijstand gevraagd, dat was afgewezen. Voor haar NLse kind kreeg ze 
destijds wel kinderbijstand plus woonkostenvergoeding. Ze vraagt nu erkenning dat ze destijds recht had 
op bijstand als alleenstaande moeder. De rechter geeft haar daarin gelijk. De alsnog toegekende bijstand 
wordt verrekend met de uitkeringen die ze voor haar kind kreeg. Zie hier. 
 
Rb: geen recht op kinderbijslag tijdens verblijf in opvanghuis 
Deze Surinaamse kwam met haar NLse kind naar NL om bij haar partner te gaan wonen. Na verbreken 
van de relatie kwam ze in december 2018 terecht in een opvanghuis. Ze had een verblijfsvergunning, 
kreeg bijstand, en vroeg kinderbijslag aan. De Svb vond dat ze daar geen recht op had, omdat ze nog 
onvoldoende band met NL had. Ze woonde niet zelfstandig en werkte niet. De rechter is het daarmee 
eens. Pas vanaf zomer 2019, toen ze zelfstandig woonde, kreeg ze ook recht op kinderbijslag. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: verblijfsvergunning voor moeder van twee kinderen van 10 en 11 ivm belang kind 
Deze zaak gaat over een Irakese moeder die sinds 2005 in NL verblijft. Ze had een verblijfsvergunning 
maar die is met terugwerkende kracht ingetrokken. Ze heeft drie kinderen, van 11, 10 en 1jr oud die hier 
zijn geboren. De kinderen en haar man hebben wel een verblijfsvergunning. De moeder vraagt nu een 
vergunning op grond van gezinsleven (8EVRM) en vrijstelling van de verplichting om de aanvraag vanuit 
haar herkomstland in te dienen (MVV-plicht). 
De rechtbank gaat uit van het belang van de kinderen om met hun ouders samen te leven. Volgens hem 
heeft de IND dit niet goed afgewogen. Verhuizen naar Irak zou voor de oudste kinderen te moeilijk zijn. 
En scheiding van het gezin is ook niet in hun belang. Behalve de MVV voldoet de moeder aan alle 
voorwaarden. De rechter vindt daarom dat de IND een verblijfsvergunning moet geven. Zie hier. 
 
Rb: Nigeriaans slachtoffer mensenhandel met PTSS kan wel terug naar Nigeria 
Deze Nigeriaanse vrouw is al ruim 20jr in NL. Ze is eenmaal uitgezet maar met behulp van een 
mensenhandelaar weer teruggekomen, en in de prostitutie beland. Ze heeft PTSS, depressie, en staat 
onder behandeling van een longarts en een gynaecoloog. Eiseres gebruikt meerdere medicijnen. Volgens 
de IND zijn behandeling en medicatie beschikbaar in Nigeria. 
Volgens de vrouw is de medische zorg voor haar feitelijk niet toegankelijk. Zij is zwakbegaafd en beperkt 
zelfredzaam. Ze kan niet in haar eigen levensonderhoud voorzien, en zij heeft geen vermogen om de  
noodzakelijke medicatie te blijven betalen. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:2443
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:4824
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:10680
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Maar volgens de IND kan ze wel werk vinden (met hulp van IOM of steunorganisaties) of de band met 
haar familie herstellen en zo haar medicatie betalen. Daarom leidt terugkeer niet tot een medische 
noodsituatie. De rechter is het hiermee eens. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
24 hour demonstration against the EU Migration Pact, Utrecht, 15th - 16th november 
With this 24-hour action, we want to draw attention to the terrible situations which are already being 
created by failing European migration policies which will only get worse with this new migration pact. 
We are going to set up a camp by putting tents on the Neude. There will be a 24 hour program where we 
will provide a platform for refugees and citizens to share their stories. 
YOU can also let your voice be heard and show your solidarity by: 
1. Stand with us and register for a timeslot to join the protest (https://forms.gle/ZtAxdX1ds7811bjL6) 
2. Share your message in a video (https://fb.watch/1DMEEF0Z2o/) 
3. Join the protest with your tent. Contact the organisation to see where you can help (send a message 
to MiGreat via Facebook or mail to sofie@migreat.org) 
Read and share our statement and join our protests https://de.europemustact.org/.../our-wave-of-
solidarity... OR https://walk-of-shame.eu/joint-statement/ 
 
Min VWS: Oproep aan gemeenten om ook ongedocumenteerden weer opvang te bieden 
Vanwege de nieuwe corona-maatregelen, waarin iedereen wordt opgeroepen om thuis te blijven, vraagt 
het ministerie van VWS aan gemeenten om de nachtopvang weer open te stellen voor niet-
rechthebbende dakloze mensen en ervoor te zorgen dat zij overdag naar binnen kunnen om warm te 
worden, voor hun sanitaire behoeften en om een maaltijd te nuttigen. 
De oproep blijft geldig tot en met 18 november. 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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:8953
https://forms.gle/ZtAxdX1ds7811bjL6?fbclid=IwAR30DfueyqoaCWAtsnliPEdO35xv31he4yOVP6EUMEHAq0w9N5s6uvlnY8s
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F1DMEEF0Z2o%2F%3Ffbclid%3DIwAR1meU5We6_rmwTxTVGbrHC2ZXAB5fyC88dRLmWhA9-qJ0tC2Qapx9vUqCE&h=AT1A3Tzc51ch2I-3zRbOEA8C_SHoNem-ZFojbzwDO89uuadvyoU289mueEq98txeXqnaK_-AFHQfcFzns35ugxncRSIU6s112JqUTHZl5I4DEeCru-ozDg6IS6jZrQ6gqvjp&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2eUBsxn_GWF9KtgFxkwmkZeyLHMBIgG-ihffjHOJZtNYyerN_M6TBG9S7o2gL_cuaDfpqmYW_lfFFD4gxkuMbD3XCgcBxcaecJRTdSXULQQrC9VoUG_q-mTzS9YOgyLbhtpitBfShRUzC2PsM7tqNr
https://de.europemustact.org/post/our-wave-of-solidarity-will-grow?fbclid=IwAR2aLkhOLLk8WUbGzEDtGX_a1zJwoiI3oNXdhwgK3Des09DWQbWO83BoMWA
https://de.europemustact.org/post/our-wave-of-solidarity-will-grow?fbclid=IwAR2aLkhOLLk8WUbGzEDtGX_a1zJwoiI3oNXdhwgK3Des09DWQbWO83BoMWA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwalk-of-shame.eu%2Fjoint-statement%2F%3Ffbclid%3DIwAR3l1cexTupdZ4eBxSSOyHSYO_4V9CqZgmzm6HlHZSjY-uKi40e_Uci5Wg0&h=AT1rn15WSHXMeCIR-r6GhPaF2RIfYteafxWzdILG3R3PNa3smo2F2oqtKTju4Cs8eEwralM816hgX1ZAf8M3VDDdQtj6deZlJSqO50xDLxck5fLI7HZypWI9gDFof4t4sy3U&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2eUBsxn_GWF9KtgFxkwmkZeyLHMBIgG-ihffjHOJZtNYyerN_M6TBG9S7o2gL_cuaDfpqmYW_lfFFD4gxkuMbD3XCgcBxcaecJRTdSXULQQrC9VoUG_q-mTzS9YOgyLbhtpitBfShRUzC2PsM7tqNr
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2020/11/05/richtlijn-opvang-dak--en-thuisloze-mensen/Definitieve+richtlijn+opvang+dak-+en+thuisloze+mensen+5-11.pdf

