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EXCHANGE FAIRWORK ABOUT PRECARIOUS WORK, 25 APRIL 16-17U 

 
Research by students in cooperation with FairWork showed that West-African migrants in the 
Netherlands have become even more vulnerable as a result of the Covid-19 pandemic. They have a 
precarious work situation and do not always know where and how to find support from NGOs. Often, 
they prefer to seek advice and support within their informal network.  
 
FairWork organizes an online presentation about the findings of these studies. We will discuss if and how 
support can be adapted to the specific needs of the target group. Both researchers will be present, and 
we will invite organisations that are in close contact with the target group to share their views and 
opinions. 
 
Please, register by sending an email to info@fairwork.nu and you will receive a link.  
https://www.fairwork.nu/en/2022/04/06/west-african-migrants-precarious-work-and-support-by-ngos/ 
 
The studies are published here (Dutch): 
Lage lonen en racisme voor West-Afrikaanse arbeidsmigranten in horeca Amsterdam – FairWork  
Nigeriaanse ongedocumenteerden nog kwetsbaarder door pandemie – FairWork  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@fairwork.nu
https://www.fairwork.nu/en/2022/04/06/west-african-migrants-precarious-work-and-support-by-ngos/
https://www.fairwork.nu/2021/12/13/lage-lonen-en-racisme-voor-west-afrikaanse-arbeidsmigranten-in-horeca-amsterdam/
https://www.fairwork.nu/2021/12/13/nigeriaanse-ongedocumenteerden-nog-kwetsbaarder-door-pandemie/
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BASISRECHTEN 

 
Toeslagen ingetrokken voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en hun gezinsleden 
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning hebben geen recht op huur- en kinderopvang-toeslag. Dat 
geldt ook voor hun gezinsleden, als die bekend zijn bij de belastingdienst. Bij intrekken van een 
vergunning met terugwerkende kracht worden de toeslagen van de legale gezinsleden ook met 
terugwerkende kracht teruggevorderd. De belastingdienst raakt bekend met het illegale verblijf via code-
98 in de GBA. 
De Belastingdienst trok vorig jaar 5465 toeslagen in bij 4300 huishoudens vanwege verblijfscode 98, zo 
blijkt uit navraag van Pointer. De jaren daarvoor werden om deze reden bij 5150 huishoudens (2020) en 
4450 (2019) huishoudens de toeslagen ingetrokken. Navraag bij de IND leert dat elk jaar 150.000 mensen 
een code98-vinkje achter hun naam hebben staan. 
Als de toeslag wordt ingetrokken, kan de gemeente besluiten om het gemiste inkomen aan te vullen 
door aanvullende bijstand en bijzondere bijstand. Maar dat gebeurt bijna nooit. Zie hier en hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
RvS: eisen aan documenten voor verblijf bij gezinslid versoepeld 
In deze zaak bevestigt de Raad van State dat de eisen aan documenten voor gezinsleden die naar een 
gezinslid in Nederland willen reizen, te streng zijn. Als mensen geen paspoort of officiële huwelijksakte 
hebben worden bijvoorbeeld doopbewijzen, kerkelijke huwelijksakten, documenten van de UNHCR bijna 
niet als bewijs geaccepteerd. De Raad van State oordeelde al eerder dat deze werkwijze te streng is als 
het gaat on nareis van gezinsleden van erkende vluchtelingen. Ook voor Eritrese zaken besloot de Raad 
van State al eerder dat de eisen aan documenten te streng zijn. in deze uitspraak maakt de Raad van 
State duidelijk dat dit nieuwe beleid op álle zaken over gezinshereniging van toepassing is. Zie hier. 
De IND heeft intussen ook toegezegd soepeler om te gaan met de bewijslast. Zie hier. 
 
RvS: verblijfsvergunning bij huwelijkspartner niet intrekken ondanks 2jr detentie 
De IND wilde de verblijfsvergunning van deze vrouw met kind bij haar partner in Nederland intrekken, 
omdat haar partner 2 jaar in detentie zat en ze dus niet samenwoonden. Bovendien was er twijfel over 
het inkomen. De Raad van State leidt uit de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn af, dat de samenwoningseis 
vooral van belang is om te bewijzen dat het een echte relatie is. Daar werd in dit geval niet aan 
getwijfeld. Daarom mag de vergunning niet worden ingetrokken alléén vanwege het apart wonen. 
Verder was de vrouw niet op de hoogte van de verplichting om wijzigingen in het inkomen door te 
geven. De Raad van State oordeelt dat de verblijfsvergunning niet mag worden ingetrokken. Zie hier. 
 
Rb: geen voortgezet verblijf bij kind want omgangsregeling niet nageleefd 
Deze zaak gaat over een vader die, na beeïndigen van de verblijfsvergunning als partner, een 
verblijfsvergunning kreeg bij zijn minderjarige kinderen. Hij had een omgangsregeling van één dag per 
week. Maar deze omgangsregeling kwam hij niet na. Daarom werd zijn verzoek om verlenging van de 
verblijfsvergunning afgewezen. De rechtbank is het daarmee eens. Zie hier. 
 
Rb: BIC-assessment gebruikt bij aanvraag verblijfsvergunning kinderen 
De aanvraag voor een kinderpardon in deze zaak is terecht afgewezen, vindt de rechter. 

https://pointer.kro-ncrv.nl/ook-nederlanders-geraakt-door-rigide-beleid-ind
https://www.versbeton.nl/2022/04/slachtoffer-van-een-code-omdat-rose-geen-papieren-had-werden-ook-haar-man-en-kinderen-gestraft/?share_code=M5JWIPFLZHnc
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130877/202104285-1-v3/
https://ind.nl/nieuws/Paginas/Maatregelen-om-wachttijd-voor-nareis-te-verkorten.aspx
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2022:1112
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:3361


Nieuwsbrief LOS 12-9, 25 april 2022 
 

3 
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156 

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

De advocaat had ook gevraagd om een verblijfsvergunning vanwege Privé-leven van de kinderen. 
Daarvoor had hij een BIC-assessment ingebracht (Best Interest of the Child), waaruit bleek dat het 
schadelijk is voor de ontwikkeling van de kinderen om naar Ingoesjetië teruggestuurd te worden. De 
kinderen zouden daarmee hun stabiele basis in Nederland verliezen. De PTSS-klachten zouden 
verergeren en moeilijk te behandelen zijn. De rechter vindt dat de IND een nieuwe beoordeling moet 
maken. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Unite for City Rights dinner, 12 mei 17.00 de Zwijger Amsterdam 
During this dinner we would like to engage with you in a conversation about city rights for 
undocumented people in Europe.  
Since 2019, a network of grassroots, migrant-led and cultural institutional organisations have 
collaborated to co-create a Toolkit for Inclusive Cities: a collection of innovative and creative practices 
and ideas to make cities more inclusive, focused at undocumented people. This evening, the European 
network City Rights United launches its toolkit and invites you to join the conversations, presentations 
and debates to learn more about and engage with the practices that help make our cities more 
inclusive.  
Please confirm your presence in this form. 
 

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. 
 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:3555
https://qpmkdipuqw5.typeform.com/to/TyqHYPTR

