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ONDERZOEK ONGEDOCUMENTEERDE WERKERS IN AMSTERDAM
De Balie/ AT5 zijn bezig met een onderzoek naar werkomstandigheden van ongedocumenteerde werkers
in Amsterdam. De onderzoekers hopen zo meer misstanden in kaart te brengen. De resultaten gebruiken
ze voor publicaties en debatten. Het volgende debat is op 15 december.
Voor dit onderzoek hebben ze een korte vragenlijst opgesteld voor ongedocumenteerde werkers. De
resultaten van het onderzoek worden geanonimiseerd. Wel vragen ze de respondenten hun voornaam,
achternaam en contactgegevens in te vullen, zodat de antwoorden controleerbaar zijn. Het geeft hen de
mogelijkheid om contact op te nemen als verdere vragen zich voordoen.
Engelse Survey: Working conditions for undocumented workers
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqmdSz3IWT_Q8Sr6u037Fo1WxiQzqMIrhwVAYW5_13OVK
Ngw/viewform?usp=sf_link
Pesquisa: Condições de trabalho para trabalhadores sem documentos
https://forms.gle/4Sv9x1XrgJwcjjNd9.
Contact: Mandy Fit via mandy.fit@debalie.nl / livejournalism@debalie.nl, tel .+31 (0)6-23587695
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BASISRECHTEN
Rb: geen recht op bijstand voor vader van NLs kind, onvoldoende bewijs zorgtaken
In een eerdere procedure had de IND geoordeeld dat deze vader niet voldoende voor zijn dochter
zorgde. In deze procedure heeft de vader een ouderschapsplan en een besluit van de familierechter
ingebracht. De sociale dienst vindt desondanks niet dat dit voldoende aantoont dat de dochter met de
vader mee zou moeten als hij terug zou keren naar zijn herkomstland. Daarom vindt de sociale dienst dat
de vader geen verblijfsrecht heeft en dus ook geen recht op bijstand. Zie hier.
PS: Normaliter krijgt een verzorgende ouder van een Nederlands kind een verblijfsvergunning en recht
op bijstand, op grond van het Chavez-arrest. Maar de uitvoering daarvan wordt steeds strenger. Deze
zaak is daarvan een voorbeeld.

TOELATINGSBELEID
Rb: bij huiselijk geweld in Gambia eerst bescherming overheid vragen
Deze vrouw heeft asiel gevraagd als slachtoffer van huiselijk geweld in Gambia en stelt dat ze geen
bescherming van de overheid krijgt in Gambia. De IND zegt dat het Gambiaanse wetboek man en vrouw
gelijke rechten geeft en slachtoffers van huiselijk geweld beschermt. Volgens de vrouw heeft deze wet in
de praktijk geen betekenis en zal de politie in de praktijk niet optreden. Toch vindt de rechter dat de
vrouw dit eerst had moeten proberen. Zie hier.
Rb : au pair vergunning terecht ingetrokken want geen cultureel programma
Deze zaak gaat over een au-pair die in het gastgezin vooral aan het werk was. De IND heeft besloten haar
vergunning in te trekken, omdat er te weinig gedaan was aan culturele uitwisseling, en dat is de
bedoeling van een au-pair status. Zie hier.
Rb: vergunning als slachtoffer van huiselijk geweld alleen als geweld ook in herkomstland dreigt
Deze Marokkaanse vrouw heeft een vergunning als slachtoffer van huiselijk geweld in Nederland
gevraagd. Eén van de voorwaarden daarbij is dat de vrouw zich niet aan het geweld kan onttrekken door
terug naar Marokko te gaan. Dat heeft deze vrouw in dit geval niet kunnen aantonen. Volgens de IND
kan zij zich zelfstandig in Marokko handhaven. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
FNV Migrantendag, 10 dec 19.30-20.30 uur
Tijdens de bijeenkomst vertellen migranten over de omstandigheden waaronder ze werken en wonen in
Nederland. Welke moeilijkheden komen deze krachtige mensen dagelijks tegen? Maar ook waar zijn ze
trots op en waar zien zij mogelijkheden?
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/11/save-the-date-10-decembermigrantendag
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De Balie: Zwoegen in de Schaduw, 15dec 20u
Amsterdam. De stad waar iedereen mee mag doen, zelfs zonder papieren. Waar grof geld verdiend
wordt in de schaduw, zonder vergunningen, verblijfsdocumenten of contracten. De stad knijpt een oogje
dicht, want ongedocumenteerden zijn ook gewoon Amsterdammers. Duizenden, wellicht tienduizenden
schoonmakers, kappers, oppassers, afwassers en klussers werken zonder papieren, in legale sectoren.
Dat gaat goed, zolang we de risico’s voor lief nemen. Full-time zwoegen voor vijf euro per uur, duizenden
euro’s loon niet uitbetaald krijgen of een woekerprijs betalen voor je illegale huurwoning. Het zou
zomaar eens realiteit kunnen zijn voor de schoonmaker bij je thuis, de kok van het restaurantje bij jou
om de hoek, degene die je manicure doet of je huis schildert.
https://debalie.nl/programma/zwoegen-in-de-schaduw-theater-slotstuk-15-12-2020/
UNHCR Nederland: petitie voor snelle gezinshereniging vluchtelingen
Op dit moment zijn gevluchte gezinnen vaak onnodig lang gescheiden van elkaar. Zij moeten vaak
maanden of zelfs jaren wachten op een antwoord van de Nederlandse overheid over wanneer ze weer
samen mogen zijn. En dat is onnodig! Teken de petitie en vraag de overheid om gevluchte gezinnen
sneller bij elkaar te brengen.
Teken de petitie

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

