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MIGRATIEDEBAT: NAAR MEER LEGALE ARBEIDSMIGRATIE? , 17 FEB 16U 

 
 
In de afgelopen jaren waren de meningen over migratie in Nederland sterk verdeeld, ook over de 
arbeidsmigranten die soms zonder de vereiste papieren in Nederland verblijven. In het onderzoek 
‘Scaling Fences’ zijn irreguliere migranten in heel Europa geïnterviewd, wat een inkijk geeft in hun 
motieven en overwegingen. Opvallend is de vastberadenheid van velen, ondanks het strengere beleid 
van de overheid in de afgelopen jaren. 
 
Er is de laatste tijd veel beweging in de standpunten van de politieke partijen: zowel aan linker- als 
rechterzijde willen veel partijen een meer gereguleerde arbeidsmigratie toestaan. D66 en PvdA willen 
tijdelijke arbeidsmigratie toestaan, waarbij de PvdA tegelijkertijd landen wil verplichten illegale 
migranten terug te nemen. CDA en GroenLinks willen in Europees verband beleid ontwikkelen en enkele 
kleine partijen als SGP willen eveneens arbeidsmigratie toestaan. 
 
Wat zijn de overwegingen van CDA, D66, PvdA en Groen Links? Welke problemen gaan de voorstellen 
oplossen en wat is onoplosbaar? Bijzondere aandacht is er voor Rotterdam, landelijk voorloper in het 
denken over immigratie. 
 
U kunt een gratis ticket downloaden en dan ontvangt u de link naar de livestream in uw mailbox. Koop 
gratis kaarten 
 
 
 
  

https://arminius.stager.nl/web/tickets/111039189
https://arminius.stager.nl/web/tickets/111039189
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TOELATINGSBELEID 

 
RvS: nieuw asielverzoek na tijdelijke status als slachtoffer mensenhandel geldt als herhaald asielverzoek 
Deze Guineese vrouw had eerder asiel gevraagd, maar deze procedure ingetrokken toen ze tijdelijk een 
status als slachtoffer mensenhandel kreeg. Die status werd later ingetrokken omdat er geen 
opsporingsindicaties waren. Daarna vroeg ze opnieuw asiel. Voor een herhaald asielverzoek gelden 
strengere eisen voor de bewijslast, bijvoorbeeld mag je alleen bewijzen inbrengen die niet eerder 
bekend konden zijn, en ook moet je zélf bewijzen dat die bewijzen authentiek zijn. De Raad van State 
oordeelt dat het nieuwe asielverzoek als herhaald asielverzoek moet gelden. Zie hier. 
 
Rb: ingangsdatum mensenhandelbeleid Dublinclaimanten 
Sinds 1 augustus 2019 geldt dat slachtoffers mensenhandel die het eerst in een ander EU-land 
aankwamen (Dublinclaimanten) alleen een verblijfsvergunning als slachtoffer krijgen als er 
'opsporingsindicaties' in Nederland zijn. Sinds begin 2019 liepen de wachttijden voor de aangifte als 
slachtoffer mensenhandel sterk op. Veel slachtoffers konden pas maanden na hun eerste melding 
officieel aangifte doen. De rechter heeft nu besloten dat als ingangsdatum van het nieuwe beleid de 
datum van de aangifte is, en niet de datum waarop de melding werd gedaan. Zie hier. 
 
Rb: verblijfsvergunning zorgende vader 15-jarig NLs kind 
Ouders van Nederlandse kinderen kunnen een verblijfsvergunning krijgen als hun verblijf in NL nodig is 
voor de zorg van hun Nederlandse kind. De laatste jaren zijn de criteria voor deze vergunning steeds 
strenger geworden, zeker voor vaders en voor oudere kinderen. 
In dit geval had de vader veel bewijzen meegestuurd over de zorgtaken die hij verleende. Het kind had 
bijzondere begeleiding nodig, en de moeder was niet in staat om die begeleiding te bieden. Het kind was 
verwezen naar het bijzonder onderwijs. De school had veel verklaringen afgegeven. Daarom oordeelde 
de rechter dat deze vader in Nederland moet blijven. Zie hier. 
 
Rb: complete afweging over privéleven nodig bij afwijzing aanvraag kinderpardon 
Dit gezin vroeg een verblijfsvergunning voor de Afsluitingsregeling Kinderpardon. Die werd afgewezen, 
omdat het jongste kind 15 was bij de eerste asielaanvraag, en dus niet 5jr als minderjarige in NL verbleef. 
De rechter vindt wel dat een complete afweging gemaakt moet worden, waarin onder andere het lange 
verblijf in Nederland en de sexuele geaardheid van de kinderen moet meewegen (Rb Amsterdam, AWB 
20/2737 en AWB 20/2738, 29.12.20) 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: inreisverbod Braziliaanse bij vertrek van Schiphol na overstay 
Uit deze uitspraak blijkt hoe een licht inreisverbod wordt afgegeven bij terugkeer na illegaal verblijf. 
Deze zaak gaat over een Braziliaanse die, na illegaal verblijf, vanuit Schiphol wilde terugkeren naar 
Brazilie. Op Schiphol wordt dan een vragenlijst in de eigen taal overhandigd.  Als de betrokkene daarin 
niet om een gehoor vraagt, wordt een terugkeerbesluit en een voornemen tot inreisverbod afgegeven. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:76
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:14169
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:226
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Op dat voornemen kan de betrokkene nog op Schiphol reageren, of bij aankomst in het 
bestemmingsland. De procedure wordt dan 'in absentia' afgerond. De betrokkene kan tegen het 
inreisverbod ook vanuit het buitenland procederen. 
Deze werkwijze wordt sinds september 2018 gebruikt en er zijn al honderden inreisverboden op deze 
manier afgegeven. De Raad van State vindt deze werkwijze correct. Zie hier. 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Lobby voor terugkeer Discretionaire Bevoegdheid 
VluchtelingenWerk Nederland, het ASKV en Stichting LOS organiseerden op 14 december 2020 een 
online expertmeeting over de (problematiek rondom de afschaffing van) de discretionaire bevoegdheid 
van de staatssecretaris in schrijnende situaties. Diverse deskundigen belichtten dit onderwerp vanuit 
verschillende - juridische en maatschappelijke - perspectieven. Dit document is een samenvatting van de 
belangrijkste punten en inzichten. Zie hier. 
 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel de ‘Dadermonitor mensenhandel 2015-2019’.  
De Nationaal Rapporteur heeft zorgen over de aanpak van mensenhandel. In deze monitor wordt 
specifiek aandacht besteed aan de aanpak van arbeidsuitbuiting. Zie hier. 
 
RvIG: Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties 
Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 
helpt burgers, bedrijven en organisaties problemen op te lossen met overheidsregistraties. 
Het MFO helpt bij het corrigeren van het onjuiste gegeven, en helpt zoveel mogelijk om aanmaningen en 
boetes te laten stoppen.  
https://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties 
 
Krant van vluchtelingen uit zestien landen 
In de week van 6 februari komt De Nieuwste Amsterdammer uit, een krant gemaakt door 23 
vluchtelingen uit zestien verschillende landen uit het AZC in Amsterdam. De krant wil vluchtelingen 
invloed geven op de maatschappelijke discussie.  
Meer informatie en bestellen op via deze link.  
 
Aangepaste openingstijden Kruispost Amsterdam ivm corona 
De Kruispost is een medische dienst voor mensen zonder verzekering, waaronder ongedocumenteerden. 
Vanwege corona is de Kruispost sinds december 's ochtends alleen op afspraak open.  
Voor dringende medische zorg, die niet kan wachten tot de volgende ochtend, kun je ’s avonds terecht 
tussen 18.30 en 20.00. We hebben verklaringen liggen waarmee mensen evt op de terugweg kunnen 
legitimeren waarom ze op straat zijn. 
Tel: 020-6248078 (maatschappelijk werk)/ 020-6249031 (algemeen) 
www.kruispost.nl 
 
 
 
 

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:RVS:2021:89
https://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Een%20Humanitair%20Vangnet_Discretionaire%20Bevoegdheid_0121_SPREADS.pdf
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2021/01/21/dadermonitor-mensenhandel-2015-2019
https://www.rvig.nl/meldpunt-fouten-in-overheidsregistraties
https://stil-utrecht.us16.list-manage.com/track/click?u=c1541a87f0a1693f338885b2f&id=7619b089cc&e=aa41f29642
http://www.kruispost.nl/

