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KINDEROMBUDSMAN: HELP NLSE KINDEREN VAN OUDERS ZONDER VERGUNNING
De Kinderombudsman constateert dat Nederlandse kinderen met een ouder zonder verblijfsvergunning
vaak in armoede leven. Zij roept gemeenten op om deze kinderen te helpen.
Er zijn drie redenen waarom Nederlandse kinderen van ongedocumenteerde ouders in armoede leven:
de ouder mag niet werken, de bijstand en toeslagen van het gezin worden gekort en kinderen kunnen
niet zelfstandig een bijstandsuitkering aanvragen. Volgens de Kinderombudsman heeft dit grote
gevolgen voor hun ontwikkeling en de plek die ze in de Nederlandse samenleving innemen: 'Deze
kinderen voelen dagelijks dat ze er niet echt bij mogen horen.'
Lees het Rapport Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je
levensstandaard bepaalt, en de Handreiking voor gemeenten
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1. BASISRECHTEN
CRvB: terecht halvering bijstand bij partner zonder verblijfsrecht
De Centrale Raad van Beroep stelt dat de nieuwe Participatiewet geen ruimte biedt voor eenpersoonsbijstand als het een gezin betreft met een niet-rechthebbend gezinslid. Dan krijgt het gezin de helft van
de gehuwden-norm. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
Rb: Iraakse gescheiden vrouw telt niet als alleenstaand als ze mannelijke familieleden heeft
Een Iraakse alleenstaande vrouw heeft recht op een asielvergunning. Deze zaak gaat over de vraag of
een gescheiden vrouw met mannelijke familieleden als alleenstaand geldt. De staatssecretaris verwijst
naar het Ambtsbericht en stelt dat de vrouw zal worden opgevangen door haar (schoon)familie. Ze telt
dus niet als alleenstaand. De rechter is het daarmee eens. (Rb Utrecht, 17-11628, 6.11.17)
Rb: Wajong telt niet als onafhankelijk inkomen voor partnervergunning
Deze vrouw heeft een Wajong-uitkering en werkt daarnaast. Zij vraagt een verblijfsvergunning voor haar
buitenlandse partner. Maar volgens de IND en de rechter telt haar Wajong-uitkering niet als zelfstandig
inkomen. Omdat de Wajong regelmatig herbeoordeeld wordt, is zij ook niet duurzaam
arbeidsongeschikt. Zij voldoet niet aan de inkomensvereisten voor de partnervergunning. Zie hier
SvJ&V: beleid slachtoffers mensenhandel
De politie, het Openbaar Ministerie en de IND proberen aangiften slachtofferschap mensenhandel zo
snel mogelijk af te handelen. Daarmee wordt het slachtoffer snel duidelijkheid verschaft. Het OM stelt in
die gevallen een uitgebreid gemotiveerde sepotbrief op, waarmee voor het mogelijke slachtoffer, diens
gemachtigde en eventuele hulpverleners inzichtelijk is welke opsporingshandelingen zijn verricht en tot
welke resultaten die hebben geleid (....)
Vanaf 1 januari 2018 zal een onafhankelijke multidisciplinaire «commissie mensenhandel» voor
slachtoffers waarbij het strafproces is geëindigd in een sepot of vrijspraak, een advies uitbrengen over de
aannemelijkheid van het slachtofferschap van mensenhandel. Dit advies zal dan door de IND mee
worden genomen in het besluit om wel of niet voortgezet verblijf te verlenen. Deze pilot wordt gestart
op advies van GRETA en de Nationaal Rapporteur (.....)
Uit de Slachtoffermonitor 2012–2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat in 2016 54
keer(44%) een aanvraag om voortgezet verblijf is toegekend. Er kan echter geen inzicht worden gegeven
in het aantal toekenningen dat heeft plaatsgevonden op basis van een veroordeling, een strafrechtelijk
proces dat langer dan drie jaar in beslag heeft genomen, of op grond van humanitaire omstandigheden.
Zie antwoord kamervraag en brief SvJ&V
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3. WAT IS ER TE DOEN?
Burgertop en Manifestatie bij de Europese Migratietop, 12-13dec Brussel
Op 14 en 15 december vindt de EU-migratietop plaats. Op 12 december wordt in Brussel een Burgertop
georganiseerd, met debatten en workshops. Op 13 december vindt een manifestatie plaats tegen het
EU-asielbeleid. Meer info (franstalig) hier
Lezing : De versnelling volgens Abdou Menebhi, 18dec 20u Ostade Amsterdam
18 december is de Internationale Dag van de Migranten. Rondom dit thema is het programma van de
avond opgebouwd, met onder andere een foto-tentoonstelling, muziek, en voordrachten van Abdou
Menebhi en Petra Snelders. Meer info hier
COMPAS, Nicola Delvino : European Cities and Migrants with Irregular Status: Municipal initiatives on the
inclusion of irregular migrants in the provision of services (nov17)
The City Initiative is a working group of European cities aiming to share learning, over a period of two
years, on policies and practices of European municipalities in relation to the social needs of migrants
with irregular immigration status in their area. This report aims to provide an overview of the findings of
the academic and policy literature on practices and policies that European municipalities have
implemented to enable individuals with irregular immigration status to access some municipal services.
http://www.compas.ox.ac.uk/2017/european-cities-and-migrants-with-irregular-status/
The city of Barcelona has created a local resident status to provide rights and reduce the risk of
detention for undocumented migrants.
Calling itself the ‘City of Rights’, the local municipal government under the leadership of Deputy Mayor
Gerardo Pisarello has undertaken strategic litigation against the federal government’s use of immigration
detention in the city on the basis that there was no permit for it to operate.
Aditionally, the municipality responsible for migrants, Migrant Care and Hosting Department for the City
of Barcelona, ‘Ajuntament de Barcelona’ – Acolida a immigrants’ has also developed a unique and
integrated alternatives to detention model for undocumented migrants.
The model includes:
1. Active local registration (padrón) – Registering undocumented migrants in the city- which
automatically allows them access to mainstream services and triggers the period from which they
can seek regularisation.
2. Providing a status to reside in the city- Developing a unique document ‘Document de banaca’neighbourhood document– to give local level status for undocumented migrants. It is now also being
regionally acknowledged by the Catalan state authorities, who issues health care card for residents.
3. Access to essential services, including education, health, housing support and welfare for at risk
cases
4. Encouraging regularisation- 14,000 undocumented migrants have been assisted from the legal
advice provided by more than 60 lawyers. The municipality has funded EU200,000 towards this work.

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
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