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VAKANTIERECHTEN DOMESTIC WORKERS
De coronacrisis bracht veel domestic workers in grote financiële problemen doordat werkgevers thuis
bleven en ze plotseling geen loon meer kregen. Nog niet echt hersteld krijgen velen nu weer te maken
met de jaarlijkse vakantiecrisis: werkgevers gaan op vakantie en betalen niet door.
Daarom vragen we jullie om te helpen de oproep te verspreiden: respecteer de vakantierechten van
huishoudelijk werkers; vier weken doorbetaalde vakantie en 8% vakantiegeld. Dat is wettelijk vastgelegd
en geldt ook wanneer er geen schriftelijk contract is en/of de werknemer ongedocumenteerd is.
Contact: migrantdomesticworkersfnv@gmail.com
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BASISRECHTEN
Rechten tijdens verblijfsvergunning medische behandeling
Als een vreemdeling ziek is en de noodzakelijke behandeling kan niet in het herkomtland plaatsvinden,
kan deze persoon een verblijfsvergunning voor medische behandeling krijgen. Als de situatie na 3jr niet
is veranderd, kan de vergunning omgezet worden in een vergunning niet-tijdelijk. Familieleden van de
hoofdpersoon krijgen dezelfde vergunning.
De rechtbank Den Haag oordeelde recent dat een verblijfsvergunning medisch in de eerste drie jaar geen
recht geeft op werk, ook niet voor de familieleden. NL wil immers integratie voorkomen. Zie hier.
In een andere zaak oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat na drie jaar, wanneer de vergunning niettijdelijk is geworden, wel recht bestaat op studiefinanciering. Weigeren van studiefinanciering zou
discriminatie opleveren. Dit recht geldt ook voor de familieleden. Zie hier.
Rb: recht op erkenning kind door getrouwde NLse vader
In deze zaak wilde de biologische, Nederlandse vader het kind wat hij bij een Nigeriaanse vrouw zonder
verblijfsvergunning had verwekt, erkennen. Hij was al getrouwd en wilde geen relatie met de moeder
maar zich wel bekend maken aan het kind en voor het kind zorgen. De gemeenteambtenaar weigerde de
erkenning omdat hij het als schijnerkenning beschouwde. Volgens hem was het enige doel van de
erkenning om de moeder verblijfsrecht te geven.
De rechter vindt het geen schijnerkenning, vanwege de wens van de vader om zijn kind te verzorgen. De
vader mag zijn kind dus erkennen. (Rb Amsterdam (civiel), C/13/695290 / FA RK 20-8732, 7.7.21)

TOELATINGSBELEID
SvJ&V: vertrekmoratorium Afghanistan
Vanwege de situatie in Afghanistan heeft de Staatssecretaris op 11 augustus besloten dat op
asielverzoeken van Afghanen het komende halfjaar geen beslissing wordt genomen. Afghanen die
uitgeprocedeerd zijn mogen zich melden en krijgen dan opvang. Dat geldt alleen niet voor Afghanen die
afgewezen zijn vanwege een zwaar misdrijf (1F), of Afghanen die in een ander EU-land asiel moeten
vragen ('Dublin-zaken'). Het moratorium geldt vanaf de publicatie in de Staatscourant. Zie hier.
Rb: mogelijk wel voldoende inkomen voor ZZP-er in NL, met status langdurig verblijf in Italië
Als iemand in een ander EU-land een status als ‘langdurig verblijvende’ heeft, mag die in NL werken als
zelfstandige. In deze zaak werkte de vrouw in NL als verzorger voor PGB-houders. De IND had haar geen
verblijfsvergunning in NL gegeven, omdat volgens de IND haar inkomsten onvoldoende waren. De vrouw
heeft nu bewijzen overlegd. De rechter vindt dat de IND hier opnieuw naar moet kijken. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: uitzetting mogelijk naar Algerije
Ondanks dat de laatste tijd geen daadwerkelijke uitzettingen hebben plaatsgevonden, vindt de rechter
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wel dat er zicht is op uitzetting. De nieuwe consul zou wel willen meewerken met de DT&V bij
gedwongen uitzettingen. Daarom mogen Algerijnen wel in vreemdelingendetentie blijven. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Teken voor een ruimhartig toelatingsbeleid voor Afghaanse medewerkers
Ondertekenaars wensen een ruimhartig evacuatiebeleid voor elke Afghaan die voor en met Nederlandse
militairen en NGO’s heeft samengewerkt, van tolken tot gidsen, chauffeurs, andere ondersteunende en
leidinggevende Afghaanse collega’s zoals journalisten, advocaten, rechters en vrouwen- en
mensenrechtenactivisten, en een zo snel mogelijke evacuatie van deze mensen uit Afghanistan. Zie hier.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet3
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zich in voor de basisrechten van
deze16migranten
en Rotterdam
hun kinderen.
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