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BIJEENKOMST OVER ARBEIDSRECHT EN ZELFBESCHERMING, 29MRT 18-21U A’DAM 

 
Deze publieksbijeenkomst gaat over de arbeidsrechten en het recht op zelfbescherming voor 
ongedocumenteerden. Jille Belisario van Fairwork zal ingaan op de verhouding tussen het internationaal, 
Europees en Nederlands arbeidsrecht. Daarna zal Natalia Robledo Contreras, lid van de FNV vakbond 
Schoongenoeg en betrokken bij de campagnegroep ‘ILO C-189′  (ter verbetering van de rechtspositie van 
huishoudelijk werkers) vanuit eigen perspectief vertellen hoe mensen zonder verblijfsvergunning kunnen 
werken aan zelfbescherming en zelforganisatie. 
De volgende vragen staan centraal: hoe kan je arbeidsuitbuiting herkennen en wat kan je er tegen doen? 
Hoe zorgen mensen zonder verblijfsvergunning ervoor dat zij zich beschermd voelen tijdens informeel 
werk? Wat zijn de mogelijkheden voor zelforganisatie en zelfbescherming? 
Locatie: kelder van het Wereldhuis, Amsterdam. Aanmelden: pao@askv.nl . Voertaal: Engels  
Facebook: https://www.facebook.com/events/2079765768903068/ 
 
N.B: Het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) van het ASKV en Fairwork organiseren naast 
deze publieksbijeenkomst ook een cursus arbeidsrecht op 25 april 2018 tussen 11.00-13.30. 
Aanmelden of meer informatie bij Marloes of Arja via: 06 40 71 35 99 of pao@askv.nl. 

https://www.fairwork.nu/
http://schoongenoeg.nu/
http://schoongenoeg.nu/
https://www.mensenrechten.nl/toegelicht/huishoudelijke-hulpen
javascript:handleMailto('mailto:pao@askv.nl');return%20false;
https://www.facebook.com/events/2079765768903068/
http://mps.kpnmail.nl/invalidurl.gif
http://mps.kpnmail.nl/invalidurl.gif
javascript:handleMailto('mailto:pao@askv.nl');return%20false;
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1. BASISRECHTEN 

 
 
CRvB: intrekken AIO-toeslag ivm inwonende Hongaarse verzorgster/ partner; intrekken verblijfsrecht 
De IND heeft besloten dat deze inwonende Hongaarse verzorgster geen verblijfsrecht heeft omdat ze 
geen zelfstandig inkomen heeft. De toeslag op de AOW die de hoofdpersoon kreeg voor zijn inwonende 
verzorgster, was dan ook onterecht en moet terugbetaald worden. Zie hier 
 
Rb: uitschrijven BRP ivm feitelijk verblijf buitenland terecht 
Voor een inschrijving in de Basisregistratie Personen is bepalend waar iemand feitelijk verblijft. Bij 
verblijf in het buitenland, is bepalend of iemand gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd 
buiten Nederland verblijft. Daarbij is het niet belangrijk met welk doel die persoon buiten Nederland 
verblijft. Ook is niet belangrijk of die persoon van plan is om zich blijvend in het buitenland te vestigen.  
Bepalend is dat eiser gedurende een jaar ten minste twee derde van de tijd buiten Nederland verbleef.  
Deze man verbleef afgelopen jaar grotendeels in West-Afrika en is dus terecht uitgeschreven. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: geen intrekken vergunning , 38jr status in NL en priveleven, oude delicten 
Deze Vietnamees woont al sinds 1979 (toen hij 6 jaar was) in Nederland en heeft sinds 1992 een 
vergunning tot vestiging. Hij is veroordeeld voor diefstal uit een woning, oplichting en flessentrekkerij, 
verduistering en zedendelicten, gepleegd tussen 1993 en 2012. De zwaarste veroordeling was voor 
zedendelichten in 1999, latere veroordelingen waren voor veel lichtere vergrijpen. Na 2012 heeft hij zich 
nergens meer schuldig aan gemaakt. 
De IND wil zijn vergunning intrekken, maar de rechter vindt dat zijn privéleven zwaarder weegt. Zie hier 
 
Rb: asielzoeker toch naar Italie ondanks slachtofferschap mensenhandel en sexueel misbruik 
Deze asielzoeker was eerst in Italie maar is daar slachtoffer van mensenhandel en sexueel misbruik 
geworden. Daarom is hij doorgereisd naar Nederland. Nederland vindt dat Italie verantwoordelijk is voor 
de afhandeling van het asielverzoek. Immers, hij heeft hier nog geen aangifte gedaan van mensenhandel, 
en bovendien kan Italie een eventuele aangifte ook onderzoeken. (Rb Utrecht, NL18.3078, 12.3.18) 
 
Rb: 8EVRM voor moeder met volwassen kinderen in NL; eerder status gehad en mantelzorg voor zoon 
Deze zaak gaat over een moeder die in NL een verblijfsvergunning had maar daarna met haar man naar 
de VS is verhuisd en daar verblijfsrecht heeft gekregen. Haar kinderen en kleinkinderen wonen in 
Nederland. Haar man is overleden en in NL begraven. Eén van haar zonen heeft psychische klachten 
vanwege de oorlog en volgens zijn psychiater doet de aanwezigheid van zijn moeder hem  goed. 
De moeder vraagt nu weer een vergunning op grond van privé-leven. De rechter vindt de belangen van 
de moeder en haar kinderen zwaarder wegen dan het belang van Nederland. Zie hier 
 
RvS: geen 8EVRM-vergunning bij OTS kind, mogelijk tijdelijke vergunning 
Deze zaak gaat over een moeder die haar kind heeft achtergelaten in een AZC en zelf is ondergedoken. 
Het kind werd onder voogdijschap van Nidos geplaatst in een pleeggezin. De kinderrechter heeft 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:540
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:1229
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:2839
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:2286
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besloten dat de Ondertoezichtstelling nog een jaar moet duren. De dochter kan voorlopig niet met de 
moeder naar Marokko. Moeder vraagt daarom een verblijfsvergunning bij haar dochter. 
De rechtbank besluit in deze zaak dat de moeder met Nidos moet werken aan het herstel van de relatie 
met de dochter. Er hoeft nog geen definitieve vergunning aan de moeder gegeven te worden. Wel kan zij 
een tijdelijke vergunning krijgen zolang de Ondertoezichtstelling nog van kracht is. Zie hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: reactie op Amnesty rapporten over Vreemdelingendetentie 
AI: maak zinvolle dagbesteding mogelijk 
J&V: er worden educatieve en creatieve activiteiten aangeboden, maar geen volwaardige opleiding. De 

detentieduur is daarvoor te kort en bovendien mogen ongedocumenteerden ook geen opleiding 
volgen. 

AI: verruim de mogelijkheid van contact met de buitenwereld 
J&V: in Rotterdam zijn telefoons op de cel. In de toekomst mogen vreemdelingen hun mobieltjes 

gebruiken, mits zonder camera, opname-mogelijkheid en internet-toegang. Internet-toegang is 
er nu voor ‘goedgekeurde’ sites, dit wordt in de toekomst verder verruimd. 

Kamerstuk 19637 nr. 2372, 20.3.18 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2372.html 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Lezing Pim Fischer, 17 april 16-18u Ondertussen Amsterdam 
De Raad van State heeft het afgelopen halve jaar nu vijf keer een streep gezet door het beleid van 
Amsterdam kwetsbare mensen na een jaar te ontruimen. De gemeente gaat echter gewoon door op de 
ingeslagen weg en past haar beleid niet aan. Pim Fischer geeft uitleg over de rechtspraak en werpt de 
vraag op of dit niet aanleiding moet zijn om de politieke druk op te voeren.   
Locatie: Plantage Middenlaan 27 (boven het Holocaust Museum), 2e etage.  
Org: Amsterdam City Rights; www.amsterdamcityrights.org; mail@amsterdamcityrights.org 
 
Het Grote Migratie- en Vluchtelingendebat , 18 april in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam 
Niet alleen om oorlog, conflict en mensenrechtenschendingen verlaten mensen huis en haard, ook 
armoede is een reden om elders te zoeken naar een betere toekomst. Maar tegenwoordig vinden er 
nauwelijks inhoudelijke debatten plaats over arbeids- en circulaire migratie. Toegang tot Europa is voor 
de meeste migranten uit het Zuiden onmogelijk. Sterker: de Europese Unie is vastberaden om migratie 
uit Afrika terug te dringen. Oxfam Novib en ViceVersa  gaan deze maand op zoek naar 
droommaatregelen voor rechtvaardig vluchtelingen- en migratiebeleid.  
 
IND Webinar 'Starting an business in the Netherlands' 29 maart 2018 
Buitenlandse ondernemers die overwegen om in Nederland een bedrijf te starten of te vestigen kunnen 
deelnemen aan dit Engelstalige webinar verzorgd door business.gov.nl. 
Deelname is mogelijk om 10.00 en 20.00 uur na aanmelding. 

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 
basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

file:///E:/oude%20usb%20rian/hier
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2372.html
http://www.amsterdamcityrights.org/
mailto:mail@amsterdamcityrights.org
http://hetnieuwe.viceversaonline.nl/events/grote-migratie-en-vluchtelingendebat-naar-toekomstvisie-duurzaam-en-rechtvaardig-migratie-en-vluchtelingenbeleid-nederland-en-wereld/
https://business.gov.nl/webinar-starting-a-business-in-the-netherlands/

