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SCHADERISICO BIJ LANGDURIG VERBLIJVENDE KINDEREN
In Nederland verblijven enkele honderden kinderen die meer dan vijf jaar geleden een
verblijfsvergunning hebben aangevraagd en nu met uitzetting worden bedreigd. Zowel de jarenlange
dreigende uitzetting als de eventuele feitelijke uitzetting verhoogt het risico op schade bij deze kinderen
dermate sterk dat de ontwikkeling van deze kinderen beschermd moet worden door ze een verzekerd en
positief toekomstperspectief te bieden. Deze schadenota geeft inzicht in de te verwachte schade op de
ontwikkeling van kinderen als ze dreigen te worden uitgezet.
Lees de Schadenota hier
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1. BASISRECHTEN
CRvB: lagere AIO-toeslag echtpaar met inwonende gehandicapte zoon zonder verblijfsrecht
De Centrale Raad van Beroep beslist dat een echtpaar met een inwonende gehandicapte zoon zonder
verblijfsrecht, gekort wordt op de AIO-uitkering (Aanvulling Inkomensvoorziening Ouderen). Ze houden
nog bijna 620,- over om van te leven, en daarom is geen sprake van schrijnende omstandigheden.
Zie hier.
Rb: ondanks verblijfsrecht bij NLs kind sinds 2011, toch maar max 1jr kinderbijslag terugwerkende kracht
Deze zaak gaat over een moeder van NLs kind dat in 2011 is geboren. Vanaf het begin heeft de moeder
kinderbijslag aangevraagd. Achteraf is geoordeeld dat de moeder vanaf de geboorte van het NLse kind
verblijfsrecht heeft. Toch vindt de rechter dat de moeder terecht geen kinderbijslag krijgt vanaf de
geboorte van het kind, maar alleen over het laatste jaar. Dit is de beleidsregel en het EU-recht verplicht
Nederland niet om het anders te doen. Zie hier
RvS: toeslagpartner is degene die in BRP staat ingeschreven, ook al is feitelijk woonadres elders
Dit stel heeft na de scheiding niet direkt de verhuizing van één van hen bij de gemeente doorgegeven.
Hoewel duidelijk is dat deze partner feitelijk elders woonde, gaat de belastingdienst uit van het
inschrijvings-adres en daarom tellen beide nog steeds als toeslagpartners. Dat zou alleen anders zijn als
de partner die verhuisde, zich later inschrijft op het adres waar hij daarvóór ook al woonde. In dit geval
woonde hij tussendoor op een ander adres waar hij zich niet kon inschrijven. Zie hier.
Rb: wel recht op zorgtoeslag voor partner van EU-burger tijdens aanvraagfase
Partners van EU-burgers hebben declaratoir verblijfsrecht. Maar totdat de IND besloten heeft, is er nog
geen formele bevestiging van deze verblijfsvergunning. De vraag is of deze partner dan wel als
toeslagpartner mee mag tellen. De rechter vindt van wel, ook al had de partner in die periode nog geen
bewijs van verblijf en ook geen ziektekostenverzekering. Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
Rb : geen inreis-visum voor aanwezigheid bij geboorte NLs kind
Deze Algerijnse partner van een Nederlandse vrouw wil graag bij de geboorte van zijn (Nederlandse) kind
zijn. Hij stelt dat hij verblijfsrecht heeft als vader van een Nederlands kind. NL geeft hem geen visum, en
de rechter is het daarmee eens. Het verblijfsrecht bij NLs kind is namelijk bedoeld om voor het kind te
kunnen zorgen. De vader kan nog niet zorgen voor een niet-geboren kind, vindt de rechter. (Vzr VK Rb
Den Haag zp Amsterdam, AWB 18/8339, 19.11.18)
GRETA: aanbevelingen aan NL voor hulp aan slachtoffers mensenhandel
The Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA),
published its report with the following issues for immediate action
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• GRETA once again urges the Dutch authorities to ensure, in line with Article 12 (6) of the Convention,
that assistance provided to foreign victims of Trafficking in Human Beings is not linked to investigations
or prosecutions being pursued (paragraph 130);
• GRETA once again urges the Dutch authorities to take additional steps to ensure that all possible
foreign victims of trafficking, including EU/EEA nationals, are consistently offered a recovery and
reflection period, regardless of the competent authorities dealing with the case. To this end, the Dutch
authorities should ensure that the legislation and instructions are harmonised and unambiguous as
regards the right of foreign EU trafficking victims to a recovery and reflection period (paragraph 163).
Zie hier

3. WAT IS ER TE DOEN?
Lezing Pim Fischer over Recht op Onderdak en de LVV, 16jan 15-18u Keizersgrachtkerk A'dam
Advocaat Pim Fischer legt uit waar we nu staan in de procedures over recht op voedsel, kleding en
onderdak en wat de gevolgen zijn van de inrichting van LVV’s voor ongedocumenteerden.
Taal: Nederlands. Info en evt reader vantevoren bestellen: mail@amsterdamcityrights.org
Tesseltje de Lange and Conny Rijken: Towards a Decent Labour Market for Low-Waged Migrant Workers
An Introduction
In this book we dive into the position of low-waged migrant workers from within the EU, possibly
working under worse labour conditions than nationals or under the level of their education attainments,
as well as third-country nationals, especially those in low-paid jobs such as seasonal workers, asylum
seekers or those without legal residence. They contribute to the labour market but are vulnerable...
European Commission : 2nd Progress Report Trafficking in Human Beings
Trafficking in human beings is a violation of fundamental rights, and is explicitly prohibited under the
Charter of Fundamental Rights of the European Union. The EU Anti-trafficking Directive adopted in 2011
put forward a victim-centred, gender-specific and child-sensitive approach to address trafficking in
human beings, establishing robust provisions on victims' protection, assistance and support, as well as on
prevention and prosecution of the crime.
This report includes an update on the actions taken as well as an update on the application of EU rules
on residence permits for victims of trafficking (Directive 2004/81/EC).
Trijntje Oosterhuis zingt over kinderpardon
Waar je bent geboren en getogen./ moet je daar vandaan – wie heeft dat beslist?
Had je willen zijn geboren,/ als je dat tevoren wist?
Handen af zingt mijn geweten,/ laat ze blijven, laat ze blijven
God en bijna iedereen/ staat aan hun kant.
Overheid, doe niet zo verbeten/ maak een beter, liever Nederland.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden
is sinds
het kenniscentrum voor mensen en
Hang 16 • 3011 GGSteunpunt)
Rotterdam
• tel: 2003
010 7470156
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS
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zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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