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DEBAT: MENSWAARDIG BELEID VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN
Op 7 december van 20-22u wordt in Pakhuis De Zwijger Amsterdam gediscussieerd over Amsterdams
beleid voor ongedocumenteerden. Het programma ziet er als volgt uit:
20:00-21:00hrs LIVECAST, panel discussion and a speech about the current situation of undocumented
migrants.
21:00-22:00hrs Brainstorm in various groups about policies that can improve the situation of the
undocumented.
Topics for the brainstorm session:
1) Access to work & the labour market for undocumented migrants
2) Undocumented youth and access to education
3) Undocumented elderly & access to healthcare
4) Access to the digital world (e.g. the Corona app, Digi-d, a bank account)
5) Access to basic services (shelter, food, sanitary facilities)
6) Safety for undocumented women, children & families
https://dezwijger.nl/programma/menswaardig-beleid-voor-ongedocumenteerden
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BASISRECHTEN
Rb: belastingdienst moet onderzoek doen naar rechtmatig verblijf Chavez-zaak
In deze zaak gaat het om toeslagen voor een vrouw die een aanvraag had ingediend als moeder van een
NLs kind. Dat soort verblijfsrecht is 'declaratoir', dat wil zeggen dat het recht bestaat als aan de
voorwaarden is voldaan, ook al is er nog geen formele beslissing.
Ook het recht op toeslagen is afhankelijk van het verblijfsrecht. Daarom moet de belastingdienst ook zelf
onderzoek doen naar het verblijfsrecht. In deze uitspraak maakt de rechter duidelijk dat de
belastingdienst niet zomaar mag afgaan op de GBA-code (98, illegaal verblijf), omdat die regelmatig
onjuist is. In deze zaak waren daarvoor bovendien concrete aanwijzingen in de vorm van een brief van de
IND. (Rb Den Haag, SGR 20/6712 – Tussenuitspraak, 27.10.21)

TOELATINGSBELEID
Rb: geen vrijstelling inburgeringsvereiste Marokkaanse analfabete vrouwen
Voor een verblijfsvergunning bij partner in NL moet de buitenlandse partner het inburgeringsexamen
buitenland halen. Er is een mogelijkheid voor vrijstelling als de buitenlandse partner aantoont zijn/haar
best gedaan te hebben, en ondanks deze inspanningen het inburgeringsexamen niet gehaald wordt.
In drie recente zaken vond de rechtbank dat analfabete Marokkaanse (oudere) vrouwen niet zomaar
vrijstelling van het inburgeringsvereiste buitenland krijgen. De eigen inspanningen waren onvoldoende
bewezen. Zie hier en hier en hier.
Rb: zelfstandig verblijf na verblijf bij EU-partner
Voor een verblijfsvergunning bij EU-partner gelden lichtere voorwaarden: er is geen inburgeringsexamen
buitenland nodig en geen aanvraag vanuit het buitenland. De verblijfsvergunning eindigt als de relatie
eindigt, tenzij de relatie al meer dan 3jr duurt en de buitenlandse partner voldoende verdient.
De vraag in deze zaak is, wanneer de relatie eindigt. In geval van een huwelijk is dat het moment van
scheiding. In dit geval woonden de partners samen. De buitenlandse partner motiveert dat de relatie nog
niet beëindigd was, ondanks dat de EU-partner elders was gaan wonen. De rechter is het eens met deze
stelling. Zie hier.
SvJ&V: aanvullende regeling au pairs op komst
De staatssecretaris zal de au-pairregeling aanscherpen door twee aanvullende voorwaarden in te voeren:
1) De au pair is ongehuwd en heeft geen (pleeg)kinderen;
2) De au pair is niet ouder dan 25 jaar op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
De nagestreefde ingangsdatum is 1 juli 2022 (met 1 oktober 2022 als uiterlijke ingangsdatum). Het
nieuwe beleid heeft geen terugwerkende kracht.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/08/tkwijziging-au-pairbeleid/tk-wijziging-au-pairbeleid.pdf, 8.11.21
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CONTROLE EN DETENTIE
RvS: geen detentie mogelijk na aanvraag verblijf bij NLs kind
De Raad van State beslist in deze detentiezaak dat een aanvraag verblijf bij NLs kind ('Chavez-aanvraag')
rechtmatig verblijf oplevert, en dat er daarom geen wettelijke grondslag is voor vreemdelingendetentie.
Dat geldt niet als de aanvraag al inhoudelijk is afgehandeld. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
IND: ook Turkse nieuwkomers inburgeringsplichtig
Vanaf 1 januari 2022 geldt de inburgeringsplicht buitenland ook voor Turkse (gezins)migranten en hun
familieleden die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen. De IND controleert of zij het
basisexamen inburgering in het buitenland hebben behaald bij de beoordeling van de aanvraag voor een
machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning. Eerder was deze groep hiervan
vrijgesteld.
https://ind.nl/nieuws/Paginas/Inburgeringsplicht-Turkse-nieuwkomers-vanaf-1-januari-2022.aspx
ILO: Extending Social Protection to Migrant Workers, Refugees, and their Families
The idea of adapting social protection policies and schemes to make them more inclusive of migrant
workers is gaining momentum at the global level. This Guide seeks to provide policymakers,
practitioners, migration specialists, social protection specialists and other stakeholders with practical
guidance on how to extend social protection to migrant workers, refugees and their families.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--migrant/documents/publication/wcms_826684.pdf, nov21

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.
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