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BOEK: NIGERIA'S CAMPAIGN TO END HUMAN TRAFFICKING 

 
 
Over the past fifteen years, antitrafficking personnel have stopped thousands of women from traveling 
out of Nigeria and instead have sent them to the federal counter-trafficking agency for investigation, 
protection, and rehabilitation. Government officials defend this form of intervention as preemptive, 
having intercepted the women before any abuse can take place. Yet many of the women protest their 
detention, insist they were not being trafficked, and demand to be released. 
 
This book shows how well-intentioned efforts to help women often do not address their real needs at all. 
https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501763533/unmaking-migrants/, 15.6.22 
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BASISRECHTEN 

 
Rb: bijstand gehuwden-norm voor gezin met NLs kind 
Deze zaak gaat over een NLse man met Libanese vrouw en NLs kind. De gemeente had het gezin een 
halve gehuwden-uitkering gegeven omdat de moeder nog geen verblijfsrecht had. Ook had de gemeente 
de vermogenstoets voor alleenstaanden toegepast. 
De rechtbank oordeelt dat een verblijfsvergunning bij NLs kind ‘declaratoir’ is, en dus al bestond vóórdat 
de IND het bevestigde. De gemeente had dus gehuwden-bijstand moeten verstrekken vanaf het begin. 
Ook had de vermogenstoets voor gehuwden toegepast moeten worden. Zie hier.  
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb, twee zaken: na wijziging persoonsgegevens in GBA loopt termijn naturalisatie door 
De eerste zaak gaat over een Irakees die met valse persoonsgegevens asiel vroeg in Nederland. Hij kreeg 
later een verblijfsvergunning als partner van een Nederlander, en herstelde zijn identiteit. Na verblijf van 
3 jaar als partner van een Nederlander, kan de NLse nationaliteit aangevraagd worden. De rechter vindt 
dat het identiteitsherstel niet betekent dat deze termijn opnieuw gaat lopen. Zie hier. 
De tweede zaak gaat over een Jemenitische vrouw die als Soedanese asiel heeft gevraagd en haar 
identiteit heeft gewijzigd. Zij vroeg na 5 jaar naturalisatie. Ook hier vindt de rechter dat de termijn voor 
naturalisatie door is gelopen, ondanks de gewijzigde identiteit. Zie hier. 
 
WBV 2022/14: nieuw beleid over beoordeling relatie met EU-burger 
Volgens deze nieuwe werkinstructie kan een relatie met een EU-burger niet alleen bewezen worden 
door 6 maanden samenwonen. Er kunnen redenen zijn waarom het samenwonen niet mogelijk was, 
terwijl er toch sprake is van een duurzame relatie. Anderzijds is het hebben van een gezamenlijk kind 
geen voldoende bewijs van een relatie. Zie het nieuwe beleid hier. 
 
Rb: 8EVRM Braziliaanse kinderen, vader inmiddels rechtmatig verblijf als Portugees 
Deze Braziliaanse kinderen zijn in Nederland geboren tussen 2000 en 2008. Ze hebben rechtmatig verblijf 
als kind van een EU-burger. In deze zaak gaat het over de vraag of ze ook recht op 8EVRM hebben. De 
rechter vindt dat de kinderen zelfstandig privéleven hebben opgebouwd. Dat wordt bevestigd door een 
rapportage van de Universiteit Groningen. Dit moet zwaar wegen. de IND moet een nieuw besluit 
nemen. Zie hier. 
 

CONTROLE 

 
Rb: bij weigeren covid-test door ouder mag kind langer dan 14dag in detentie 
Normaal mogen kinderen maar maximaal 14 dagen in detentie. Maar als het gezin zich verzet tegen de 
uitzetting, mag dat langer. De rechter concludeert dat weigeren van de Covid-tekst een vorm van verzet 
is. Daarom mogen de kinderen langer dan 14 dagen in detentie. Zie hier. 
 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:5951
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4764
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2022:4765
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16773.html
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:5895
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:16393
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WAT IS ER TE DOEN 

 
Wonda Collective: solidariteit met Domestic Workers 
Huishoudelijk werkers in Nederland worden vaak onderbetaald, worden buitengesloten van reguliere 
arbeidsbescherming, en hun arbeidsrechten worden te vaak niet nagekomen door werkgevers. 
Huishoudelijk werk verdient waardering en respect. Dat vind jij toch ook?  
Onderteken de actieoproep 
 
 
 
 

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://nl.wondacollective.com/calltoaction

