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ARTSEN PLEITEN VOOR RECHT OP WERK
In een artikel in Medisch Contact pleiten artsen ervoor dat ook mensen zonder verblijfsvergunning
kunnen werken: ‘Arbeid, vrijwilligerswerk en scholing geven je een doel in je leven. Werk is de motor tot
identiteit. (..) Ongedocumenteerden – afgewezen asielzoekers, illegale arbeidsmigranten en mensen die
zich hier bij hun familie hebben – mogen in Nederland geen betaald werk verrichten, maar ook
vrijwilligerswerk, een opleiding of een stageplek kan een zinvolle dagbesteding zijn.
(Huis)artsen kunnen aandacht besteden aan ziekmakende factoren of aan omstandigheden die een
verbetering van de gezondheid van hun patiënten in de weg staan. Als mensen inactief zijn, vraag dan
wat ze zouden willen of kunnen doen en raad ze aan om actiever te worden. Want de kans op herstel
neemt aanzienlijk toe als ze iets gaan doen, vrijwilligerswerk of een baantje. (…) Wij als artsen hebben de
plicht om allereerst te kijken naar wat onze patiënt nodig heeft en ons niet te laten beperken door wat
de regels zijn.’
Zie https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/help-de-vluchteling-aan-werk.htm
(en hier)
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1. BASISRECHTEN
CRvB: Beleid Kostendelersnorm adviseert ongedocumenteerde huisgenoot niet mee te tellen
Deze zaak gaat over een gezin waarvan de vader geen verblijfsvergunning heeft. De moeder en
volwassen kinderen zijn wel legaal. De Centrale Raad van Beroep is het eens met de toepassing van het
Beleid Kostendelersnorm ‘Haagse Versie’, waarin staat dat de ongedocumenteerde huisgenoot niet als
kostendeler meetelt bij het bepalen van de hoogte van de bijstand. Zie hier.
RvS: geen kinderopvangtoeslag want partner buiten EU
Deze vrouw had kinderopvangtoeslag gevraagd omdat ze werkt, en alleen op die manier haar partner uit
het buitenland naar Nederland kan laten overkomen. In deze uitspraak bevestigt de Raad van State
eerdere uitspraken: kinderopvangtoeslag is alleen voor alleenstaande ouders of ouders die allebei in de
Europese Unie verblijven. Als één van de ouders in het buitenland is, dan krijgt de andere ouder geen
kinderopvangtoeslag. Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
RvS: leges voor gezinshereniging mogelijk te hoog
De Raad van State vraagt de staatssecretaris om nader in te gaan op de stelling dat de kosten (leges)
voor gezinshereniging te hoog zijn. Al in 2012 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie
geoordeeld dat veel Nederlandse leges te hoog waren. Sindsdien zijn leges ook verlaagd. Maar volgens
de Raad van State zijn de leges voor gezinshereniging nog niet laag genoeg. Zie hier.
RvS: vanwege verzwijgen eerder verblijf in Dld wordt vergunning (sinds 1997) ingetrokken
Dit Turkse gezin heeft in 1997 een asielvergunning gekregen die later is omgezet in een permanente
vergunning en daarna in naturalisatie. Deze vergunning wordt nu met terugwerkende kracht
ingetrokken. De staatssecretaris stelt dat de vergunning nooit gegeven zou zijn, als destijds bekend was
dat het asielverhaal niet klopte, omdat de asielprocedure in Duitsland verzwegen was. De Raad van State
is het hiermee eens. Ook het privéleven is geen reden voor behoud van de vergunning. Zie hier.

3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: geen straf meer voor verblijf met inreisverbod
Nederland kent geen straf voor verblijf zonder verblijfsrecht. Maar iemand zonder verblijfsvergunning
kan een inreisverbod krijgen, en verblijf met een inreisverbod is wel strafbaar gesteld.
Volgens het arrest-Ouhrami van het Europese Hof van Justitie heeft een inreisverbod pas effect na de
uitreis. Daarom stelt deze rechter dat ook verblijf met een inreisverbod niet strafbaar mag zijn. Zie hier.
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen, 4 nov 15u Waterlooplein
Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in. Voorgangers uit
verschillende kerken werken mee. De dienst wordt afgesloten met een processie naar de Amstel, waar
bloemen worden uitgestrooid om de overledenen te gedenken.
Ook in andere steden worden omgekomen vluchtelingen herdacht.
Politiek debat NLs beleid asiel, migratie en ontwikkeling, 7nov 12-17u Emcemo Amsterdam
De bijeenkomst is bedoeld om migranten- en diasporaorganisaties, mensenrechten-organisaties,
ontwikkelingsorganisaties, academici en bedrijven te betrekken bij het beïnvloeden van de publieke en
politieke discussie. De resultaten worden meegenomen door de Nederlandse vertegenwoordiging bij het
Global Forum on Migration and Development GFMD (5-7 december) , intergouvernementele
conferenties (10-11 december) en de deelname van maatschappelijke organisaties aan de Civil Society
Days (4-6 december) en de Peoples’ Global Action (PGA, 8-9 december).
Aanmelden tot uiterlijk 31 oktober via email: emcemo1@gmail.com.
FairWork: Strategic Manual for the prevention of labour exploitation and human trafficking.
By using various online tools in a professional manner, we have actively informed migrant workers about
their rights in the Netherlands and about available options for support. With the experiences we have
gained and the analysis of our results, we have produced a strategic manual, which is available in English
and Dutch.
Download the English manual or the Dutch manual.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel: Slachtoffermonitor 2013-2017
Uit deze Monitor blijkt dat het gebruik van de verblijfsregeling Mensenhandelslachtoffer sinds 2013 fors
is gedaald, maar vanaf 2016 stabiel blijft. Veel slachtoffers maken geen gebruik meer van de
verblijfsregeling mensenhandel, maar kiezen in plaats daarvan voor een asielprocedure. De Nationaal
Rapporteur heeft de staatssecretaris aanbevolen verder onderzoek te doen naar de reden hiervan.
https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Slachtoffermonitor%20mensenhandel%2020132017_tcm23-359693.pdf, 18.10.18
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