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MEETING ONLY FOR DOMESTIC WORKERS, 28 MAY AFTERNOON A’DAM 

 
  
The Migrant Domestic Workers, together with FairWork, FILMIS and IMWU invite you to join us and 
domestic workers from different countries in a gathering around the theme of being a domestic worker 
in the Netherlands. Together we will discuss and exchange what it means to be a domestic worker in the 
Netherlands: How do our work and life look like? What are our rights? And how can we overcome 
challenges? 
 
The migrant domestic workers and their organisations will present themselves, share their demands and 
plans and inform you how you can be involved. There will also be workshops where you will learn how to 
talk to your employer about your rights. 
 
The programme will be provided in 4 languages (English, Spanish, Portuguese and Indonesian). In the 
breaks and after the event there will be space for networking, food and drinks. A train ticket and/or tram 
ticket can be reimbursed. You will receive more information about this after your registration. 
 
Please sign up through this link 
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BASISRECHTEN 

 
RvS: nieuw toetsingskader bij verzoek wijziging persoonsgegevens in BRP 
Als iemand verkeerde persoonsgegevens heeft opgegeven bij aankomst in Nederland, is het daarna heel 
moeilijk om dit weer te wijzigen. Gegevens in de BRP moeten betrouwbaar zijn. Daarom worden 
persoonsgegevens alleen gewijzigd met correcte brondocumenten. Ook moet onomstotelijk vaststaan 
dat de oude gegevens feitelijk onjuist zijn. Dat lukt bijna nooit.  
De Raad van State heeft op 4 mei geoordeeld dat de onjuistheid van de oude gegevens niet meer hoeft 
te worden bewezen. Wel moeten nog steeds correcte brondocumenten worden aangeleverd, die zonder 
twijfel bij de betreffende migrant moeten horen. Zie hier en hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
IB 2022/47: beoordelen voldoende middelen van bestaan, niet alleen bij partnervergunning 
Op 25 april 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de toetsing van het middelenvereiste. 
De uitspraak maakt dat op een tweetal punten de IND toets dient te worden bijgesteld 
a) Vanaf heden moeten altijd de individuele omstandigheden worden betrokken, waaruit kan blijken dat 
de middelen dusdanig stabiel en regelmatig zijn dat geen beroep op de bijstand dreigt.  
b) Vanaf heden kan bij de beoordeling of de inkomsten uit arbeid als zelfstandige voldoende zijn, het 
gemiddelde inkomen over meerdere boekjaren worden getoetst. 
https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1290151_1/1/, 9.5.22 
 
Rb: afwegen belang oude vader om bij dochters in NL te blijven ipv Dublin-overdracht Frankrijk 
Volgens de Dublinverordening moet een asielverzoek in het eerste land van aankomst behandeld 
worden. Maar landen kunnen daar zelf daar vanaf wijken. 
Deze zaak gaat over een oude ziekelijke Marokkaanse vader, wiens dochters al sinds eind ’90-er jaren in 
NL wonen. Volgens de IND is Frankrijk formeel verantwoordelijk voor het asielverzoek, de rechter is het 
daarmee eens. Maar de rechter vindt wel dat Nederland het belang van de vader om bij zijn dochters in 
Nederland te blijven moet afwegen. De dochters verlenen mantelzorg en het is onduidelijk of dat in 
Frankrijk ook direct beschikbaar is, zeker omdat er al een gebrek is aan opvangplaatsen. 
De rechter vindt dat de IND een nieuwe beslissing moet nemen (Rb Den Haag, NL22.2821, 12.4.22) 
 
Rb: afweging verblijf bij partner en kinderen nodig na afwijzen asielverzoek 
Deze zaak gaat over een Irakees die samenwoont met een Nederlandse van Iraanse afkomst en met haar 
een kind heeft van 3 jaar. De moeder heeft ook nog een ander kind van 14 jaar. Diens vader wil niet dat 
het kind uit Nederland vertrekt. 
Het asielverzoek van de Irakees is afgewezen. De rechter is het daarmee eens. 
Maar de rechter vindt ook dat de IND ook het belang van het gezinsleven en van de kinderen moet 
meewegen bij de vraag of de man naar Irak kan worden uitgezet. Hij zou dan worden gescheiden van zijn 
partner en kind. Zijn partner zou moeilijk kunnen aarden in Irak en het stiefkind kan niet mee. De rechter 
vindt dat de IND deze belangen beter moet afwegen. Zie hier. 
 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:1300
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2022:1198
https://puc.overheid.nl/ind/doc/PUC_1290151_1/1/
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:3825
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WAT IS ER TE DOEN 

 
Tweede Kamer briefing over EU-voorstel geweld tegen vrouwen, 24 mei 16:15 - 17:15 uur 
De EU stelt voor om slachtoffers van gendergerelateerd geweld beter te beschermen door een Richtlijn. 
De Nederlandse overheid is in principe vóór deze bescherming, maar vindt het voorstel te gedetailleerd. 
Zo vindt Nederland dat de EU niet hoeft voor te schrijven wie voor vrouwenopvang in aanmerking moet 
komen. Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van het EU-voorstel besproken. Zie hier. 
 
UNAIDS Webinar: Migrants and HIV, 24 May 11h00 -12h30 and 16h00 -17h30  
During the webinar we will share the findings of a review by the Institute of Tropical Medicine (Antwerp, 
Belgium) on HIV among migrants in precarious circumstances in the European Union and European 
Economic Area. It will be followed by presentations of three case-studies from Europe, Middle East 
(morning) and Caribbean (afternoon) and time for discussion and Q&A. 
You can join the event through this link. 
 
Webinar MPC: Protecting the rights of irregular migrants, 24 May 13.30 -15.00 
Irregular migrants experience a wide range of conditions and vulnerabilities. For example, how can 
irregular migrants access and realise their fundamental rights in a meaningful way when their irregular 
residence status makes them liable to deportation? Can ‘firewall policies’ that prevent service providers 
and rights protection agencies from reporting the (irregular) migration status of the migrants they 
encounter to immigration enforcement agencies provide an effective response? 
The panel will discuss these questions from economic, political, legal, and ethical perspectives. 
The YouTube link for the Webinar will be provided following registration. Register here 
https://www.eui.eu/events?id=549997 
 
TV: Leven in Limbo, 30 mei t/m 2 juni, 22:18 uur - NPO 2 
De vierdelige documentaireserie Leven in Limbo neemt ons mee in de levens van mensen die zonder 
(geldige) papieren in Nederland wonen. Zonder papieren geen recht op een eigen woonplek, geen kans 
om te werken, slechts beperkte toegang tot zorg en een ongewisse toekomst. ‘Leven in Limbo’ vertelt op 
intieme wijze verhalen van mensen die hun uiterste best doen om hun bestaan vorm te geven in een 
maatschappij waarin ze geen bestaansrecht hebben. En laat zien hoe het Rotterdams 
Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) deze groep met raad en daad bijstaat. 
https://www.human.nl/leven-in-limbo.html 
 
 
 
 

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://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A03614
http://7z96.mjt.lu/lnk/AU8AAFad2vQAAchiDt4AAARrp90AAAAy3d4AAAAAAArq4ABih6Mnuy1tTT-YTemP-u59zLrmNQAK13g/4/bn1ek8eH2r1h7TSkLPgdNQ/aHR0cHM6Ly9waWN1bS5vcmcvY2l2aWNybS8_Y2l2aXdwPUNpdmlDUk0mcT1jaXZpY3JtL21haWxpbmcvdXJsJnU9NzczMiZxaWQ9MjUwNDgy
https://apps.eui.eu/EventRegistration/Home/Login?eventId=549997
https://www.human.nl/leven-in-limbo.html

