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CONVENANT HOGER ONDERWIJS ONGEDOCUMENTEERDEN A’DAM 

 
Op 10 maart heeft de gemeente Amsterdam een convenant afgesloten met Hogescholen en 
Universiteiten in de stad. De onderwijsinstellingen beloven zich in te spannen voor het verbeteren van 
de toegang van ongedocumenteerde studenten, door studieverblijfsvergunningen te faciliteren of door 
contractonderwijs mogelijk te maken. 
 
De gemeente zal onderzoeken of ongedocumenteerde studenten die grotendeels in NL zijn opgegroeid, 
financieel geholpen kunnen worden tijdens hun studie. 
 
Onderwijsinstellingen en de gemeente zullen samen lobbyen om voor deze groep het beleid ten aanzien 
van studieverblijfsvergunningen te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld geen mvv nodig is. 
 
De bedoeling is dat het convenant als voorbeeld dient voor andere gemeenten en onderwijsinstellingen. 
Zie oa hier en hier. 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ongedocumenteerde-jongeren-krijgen-in-amsterdam-toegang-tot-hoger-onderwijs~ba1c487e/
https://www.parool.nl/amsterdam/nieuwe-pilot-voor-jongeren-zonder-papieren-ook-na-hun-18e-hoger-onderwijs~b250cf39/
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BASISRECHTEN 

 
CRvB: kinderbijslag voor moeder van NLs kind zonder identiteitsdocument 
Een verzorgende ouder van een NLs kind eeft verblijfsrecht op grond van het Chavez-Vilchez arrest. 
Eerder al oordeelde de Raad van State dat het niet nodig is om de identiteit van de verzorgende ouder 
met een paspoort aan te tonen. Dat uitgangspunt bevestigt de CRvB in deze zaak over het recht op 
kinderbijslag voor de verzorgende moeder. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Oekraïne: 
Oekraïeners hebben drie mogelijkheden voor verblijf: 
- ze kunnen zelf onderdak vinden, zich inschrijven in de GBA en dan mogen ze werken of studeren. Zie 
hier. 
- ze kunnen zich melden in een Noodopvang in een gemeente. Dan krijgen ze een kleine toelage, 
vergelijkbaar met de Asielzoekers-toelage. Ook mogen ze werken en studeren. Zie hier. 
- ze kunnen asiel vragen. Dan krijgen ze opvang in een AZC. Er is een besluit- en vertrekmoratorium 
ingesteld. Hun asielaanvraag wordt voorlopig niet inhoudelijk behandeld. Zie hier. 
 
Rb: faciliterend visum voor toelating Filipina naar Poolse man in NL 
Deze Poolse man werkt in het bedrijf van zijn ouders. Zijn Filippijnse vrouw wil naar NL komen en heeft 
een EU-visum (faciliterend visum) aangevraagd bij de NLse ambassade in de Filippijnen. Een faciliterend 
visum kan worden afgegeven als de aanvrager voldoet aan de vereisten voor verblijf als partner van een 
EU-burger. Daarbij telt wel dat er voldoende inkomen moet zijn, maar er is geen taaltoets nodig. De 
rechter vindt dat de IND het inkomen van de Poolse man niet goed heeft meegewogen. Zie hier. 
 
Rb: intrekken partnerverblijfsvergunning zorgvuldig afwegen 
De IND had de verblijfsvergunning van deze Chinese vrouw als partner van een Nederlander ingetrokken, 
omdat haar partner een tijd niet in de GBA was ingeschreven. Daarom ging de IND er van uit dat de 
relatie was verbroken. 
De rechter vindt dat de inschrijving in de GBA weliswaar een indicatie is van een verbroken relatie, maar 
niet doorslaggevend. Alle informatie moet betrokken worden in de afweging. Het stel had een heleboel 
bewijzen meegestuurd dat ze nog steeds een relatie hebben. De IND moet opnieuw beslissen. Zie hier. 
 
Rb: relatie Irakese vrouw met Iraanse stiefdochter afwegen 
Het asielverzoek van deze Irakese vrouw is afgewezen. Ze heeft een relatie met een Iraanse man in NL 
die een dochter heeft. Het belang van deze dochter heeft de IND niet meegenomen bij de afweging of de 
vrouw recht heeft op verblijf in NL als stiefmoeder van een Iraans pleegkind. De IND moet een nieuw 
besluit nemen. (Rb Den Haag, NL21.10712, 24.2.22) 
 
Rb: relatie oudere Vietnamese vrouw met kleinkinderen afwegen 
Deze 86-jarige Vietnamese vrouw is met een toeristenvisum naar haar twee zonen en schoondochters 
NL gekomen in 2020, maar is gebleven. Ze is hulpbehoevend en stelt dat er in Vietnam onvoldoende 
medische zorg is. Al haar kinderen wonen in NL. Ze speelt een belangrijke rol in het leven van de 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:482
https://nvvb.nl/nl/oekraine/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/opvang-van-oekrainers-in-nederland
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-6428.html
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1893
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1613
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kleinkinderen. Ze vroeg een verblijfsvergunning vanwege dit gezinsleven, maar die werd afgewezen. De 
rechter vindt dat de IND niet genoeg heeft gekeken naar de belangen van de kleinkinderen. Zie hier. 
 
Rb: terecht intrekken studieverblijfsvergunning want onvoldoende voortgang 
De onderwijsinstelling heeft aan de IND gemeld dat deze buitenlandse student niet meer aktief studeert. 
Ondanks diverse verzoeken om uitstel, omdat de student verklaarde dat hij zijn studie weer zou 
oppakken, bleven studieresultaten uit. De rechter vindt dat de IND terecht de vergunning heeft 
ingetrokken. Zie hier. 
 
SvJ&V: nieuw au-pair beleid 
De Staatssecretaris is van plan het au-pair beleid te wijzigen. In de toekomst mag de au-pair niet 
getrouwd zijn of kinderen hebben en zal er een leeftijdsgrens van 25 jaar gelden. De staatssecretaris 
antwoordt in dit document op de vragen die leden van de Tweede Kamer hebben gesteld over de 
voorgestelde wijzigingen. 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: terecht strenge behandeling in vreemdelingendetentie 
In vreemdelingendetentie zitten ongedocumenteerden die uitgezet moeten worden. Nog steeds vallen 
zij onder hetzelfde regime als strafrechtelijk gedetineerden. In de praktijk worden vaak disciplinerende 
maatregelen opgelegd. Het WODC heeft onderzoek gedaan naar de achtergrond van deze 
strafmaatregelen. De conclusie is dat zowel de populatie vreemdelingen is veranderd, als dat de 
bewaking minder ervaren is. Uit dit rapport concludeert de staatssecretaris dat er nog steeds strenge 
maatregelen nodig blijven. En dat deze in het wetsvoorstel voor een nieuw regime, opgenomen moeten 
worden. Zie hier. 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Week tegen Racisme, 14-17mrt de Zwijger Amsterdam 
17mrt 19:30: City ID: Een ID-kaart geeft het recht op de stad: het recht om mee te doen, mee te praten 
en overal welkom te zijn. De kaart geeft toegang tot de stad aan ALLE Amsterdammers. Het moet 
vanzelfsprekend worden dat iedereen die hier in Amsterdam, woont en werkt dezelfde rechten heeft als 
ieder ander burger met papieren. Zie hier. 
17mrt 21:00u Access for Workers: During this event, we will have a panel discussion with experts, 
policymakers, and advocates in order to exchange possibilities to improve migrant rights and policies. 
Look here (english). 
 
Hybrid seminar : Sexual Orientation, Discretion and the Scope of Refugee Protection, 17mrt 10-11u 
A’dam en online 
Janna Wessels connects the different strands of the long-standing debate in both common and civil law 
jurisdictions and scholarship concerning the question of whether and under which circumstances a 
claimant must conceal to avoid persecution. By using sexuality as a lens, this study breaks new ground 
regarding sexual orientation claims and wider issues surrounding the refugee definition. 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1741
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1912
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2022/03/10/tk-bijlage-beantwoording-vso-19637-inzake-wijziging-au-pairbeleid/tk-bijlage-beantwoording-vso-19637-inzake-wijziging-au-pairbeleid.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/03/11/tk-kabinetsreactie-wodc-rapport-inzake-de-beheerslast-in-detentiecentrum-rotterdam/tk-kabinetsreactie-wodc-rapport-inzake-de-beheerslast-in-detentiecentrum-rotterdam.pdf
https://dezwijger.nl/programma/city-id-voor-amsterdam
https://dezwijger.nl/programma/fortress-netherlands
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For registration, please send an email to secretariaat.sb.rch@vu.nl before 15 March 2022, and indicate 
whether you want to participate online or on campus. See here. 
 
Informatie Basisrechten Ongedocumenteerden, 4apr18-21u Den Haag 
Tijdens de avond komen verschillende sprekers aan het woord van maatschappelijke organisaties en ook 
uit kerken die tips, inspiratie en adviezen zullen delen over hoe men deze doelgroep tot steun kan zijn.  
De avond begint om 18:00 uur met de inloop en een maaltijd. Het programma start om 18:30 uur. 
Deelname is gratis. 
Zie hier. 
 
Migration Law Clinic, Expert opinion over de bescherming van de rechten van minderjarige burgers van 
de Unie: het recht op noodopvang in het licht van de EU-wetgeving 
De auteurs onderzoeken of de gemeente Amsterdam handelt in overeenstemming met art. 20 VWEU 
door te weigeren noodopvang te bieden aan een moeder - onderdaan van een derde land - en haar 
minderjarige Nederlandse kind. Tevens onderzoeken de auteurs of de gemeente Amsterdam in 
overeenstemming met art. 21 VWEU handelt, door te eisen dat aanvragers minimaal twee jaar in de 
gemeente Amsterdam hebben gewoond voordat ze in aanmerking komen voor noodopvang. 
Zie hier. 
 
ASKV: meld staatlozen zonder verblijfsrecht 
Het Staatloosheid Project van het ASKV Steunpunt Vluchtelingen is momenteel bezig met het beter in 
kaart brengen van de omvang van staatlozen zonder rechtmatig verblijf in Nederland. Het ASKV vraagt 
organisaties die in contact zijn met staatlozen zonder verblijfsvergunning en personen zonder 
verblijfsvergunning waarbij een onbekende nationaliteit en vermoedelijke staatloosheid speelt contact 
op te nemen met Marlotte van Dael, coördinator staatloosheid, via marlotte@askv.nl.  
 
Join the State.Free Community 
The Statefree Community is the first global online community focused on communication and exchange 
around the topic of statelessness. This new digital space is here for all of us to: 

 Inform each other about what is happening in the statelessness sector 
 Share stories and experiences with each other 
 Support stateless communities with information and knowledge by experience 
 Connect to each other 

The Statefree Community is centred around stateless people but highly encourages other actors to join.  
https://statefree.world/ 
 
Vacatures: 
- Huize Agnes, Utrecht: begeleider (16upw) en woonbegeleider (16upw), zie hier. 
- Seguro, Utrecht: juridisch begeleider (24upw), zie hier. 
- ASKV Amsterdam: officemanager (16upw) en juridisch begeleider MOO (24upw), zie hier (termijnen 
verlopen, snel solliciteren). 
 
 
 
 
 

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. 
 

mailto:secretariaat.sb.rch@vu.nl
https://acmrl.org/seminar-on-janna-wessels-book-the-concealment-controversy-sexual-orientation-discretion-reasoning-and-the-scope-of-refugee-protection/
https://www.maraprojecten.nl/agenda/maatschappelijke-kerk-over-ongedocumenteerden/
https://migrationlawclinic.files.wordpress.com/2022/03/expert-opinion-shelter-final-version-1.pdf
https://www.askv.nl/wat-doen-we/campagnes/staatloosheid/
https://statefree.world/
https://huizeagnes.nl/nieuws/kom-jij-bij-ons-werken
https://seguro-opvang.nl/gezocht-juridisch-begeleider-tijdelijke-functie-als-zwangerschapvervanging/
https://www.askv.nl/kom-in-actie/vacatures/

