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ONDERZOEK NAAR FILIPPIJNSE DOMESTIC WORKERS IN NL
The struggle for recognition of undocumented migrants is usually portrayed as a public affair involving
the contestation of legal status. We advance a broader conceptualization that demands attention to the
more intimate sphere where relational processes of recognition take place in interactions with significant
others.
Based on 70 in-depth interviews, we identify four recognition strategies adopted by Filipino
undocumented migrant domestic workers in the Netherlands: being the breadwinner, taking pride in
work, creating a sense of belonging, and being civically engaged. By illustrating the importance of
personal recognition, this paper contributes to ongoing debates on recognition and migrant agency.
https://doi.org/10.1080/15562948.2022.2077503, 10.6.22
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BASISRECHTEN
Rb: korten bijstand vanwege illegale partner mag alleen na grondig onderzoek
Deze zaak gaat over een Nederlandse vrouw die samenwoont met een man zonder verblijfsvergunning.
De gemeente heeft haar bijstandsuitkering gekort (50% van een tweepersoons-uitkering) toen ze
ontdekten dat ze met deze man samenwoont. De man handelt in tweedehands auto’s.
De rechter vindt dat de gemeente te weinig onderzoek heeft gedaan naar de inkomsten van de man en
of de vrouw met een gekorte bijstandsuitkering nog rond kan komen. Zie hier.
SvJ&V: recht op huurtoeslag bij inwonend kind zonder vergunning, en kindgebonden budget bij partner
zonder vergunning
Op 1 januari 2022 is de Toeslagenwet aangepast. Sindsdien wordt de huurtoeslag niet gekort bij een
inwonend kind zonder verblijfsvergunning. Ook wordt het Kindgebonden Budget niet gekort als een
partner zonder verblijfsvergunning inwoont bij een partner en kind die wel een verblijfsvergunning
hebben. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het eventuele stopzetten van de intrekking van toeslagen
met terugwerkende kracht bij het intrekken van een vergunning met terugwerkende kracht. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: geen verblijf bij partner, relatie onvoldoende bewezen want door corona maar 3weken samen
Deze vrouw vraagt om een verblijfsvergunning bij haar partner in Nederland. Ze hebben sinds 2 jaar een
relatie maar konden elkaar in deze tijd maar 3 weken zien vanwege corona-beperkingen. Wel zijn er veel
whatsapp berichten en was er dagelijks telefonisch contact. De rechter vindt dat met deze documentatie
niet een duurzame relatie is bewezen en vindt dat de IND de aanvraag terecht heeft afgewezen. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Online Conference: Access to rights by undocumented women in Europe, 23 June 14h-16h30
ENoMW conducted a legal mapping on undocumented migrant women's access to fundamental rights in
nine European countries (Belgium, France, Germany, Italy, Portugal, Hungary, Spain, Sweden and
Greece) as well as EU level. The report examines access to rights of four groups at risk of losing
documented status, (women asylum seekers, migrant women victims of domestic violence, women
victims of trafficking and sexual exploitation and female domestic workers). We would like to share
results of this study in the seminar. See here.
Sessie voor professionals: ‘Mensenhandel, ook in Gelderland!’ 30 juni, 15-18u Arnhem
Moviera wil in de regio Gelderland ophalen wat er nodig is om de hulp aan slachtoffers mensenhandel
effectiever vorm te geven. Alleen samen komen we tot een effectievere aanpak van mensenhandel in de
regio. Aanmelden: bij Linda van Kooij via l.vankooij@moviera.nl.
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Boek: ‘Vechten met het leven’ , Een kwalitatief onderzoek onder ongedocumenteerde oudere migranten
in Nederland
Het boek beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en
sociale inbedding van oudere langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland. Het laat zien
hoe deze ouderen een gemarginaliseerd bestaan leiden in de Nederlandse samenleving.
De Regenboog Groep wil met dit onderzoek een nationale discussie stimuleren over de onhoudbaarheid
van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende
ongedocumenteerden en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen. Zie hier.
PICUM:Guide to Undocumented Workers’ Rights at Work under International and EU Law
Undocumented workers have rights and protections under various legal frameworks at international,
regional and national level. This guide provides an overview of EU directives applicable to undocumented
workers, including EU employment laws; the application of Article 4 of the European Convention on
Human Rights; important case law from the European Court of Justice and the European Court on
Human Rights; and UN Human Rights Treaties and International labour standards relevant to migrant
workers. While recognising the barriers undocumented migrants face in claiming these rights, the guide
seeks to support and promote increased use of the existing legal frameworks, as well as work to reform
problematic laws and gaps in implementation. See here.
Onderzoek Leger des Heils Amsterdam: In Europa uitgebuit, nergens beschermd - Een onderzoek naar de
bescherming van slachtoffers van mensenhandel met een Dublinclaim
Sinds 2019 sluit Nederland slachtoffers van mensenhandel die in een ander Europees land binnen zijn
gekomen (Dublinclaimanten) in de praktijk uit van het krijgen van bescherming. Nederland verwijst hen
terug naar het land waar ze juist zijn uitgebuit. Het doen van aangifte in Nederland levert weinig op,
zowel voor het slachtoffer als in de strijd tegen mensenhandel.
Uit de verhalen van onze cliënten lijkt een duidelijk verband te bestaan tussen (internationale)
drugshandel en uitbuiting in de seksindustrie. Er is te weinig zicht op Nigeriaanse mensenhandel in
Nederland en de slachtoffers krijgen niet de bescherming waar zij recht op hebben.Zie hier.
Teken voor Dreamersnl
DreamersNL is een campagne om ongedocumenteerde jongeren die in Nederland zijn opgegroeid, een
toekomst te geven via studie of werk. Op de site staat een manifest met uitleg over de campagne. U kunt
het manifest ondertekenen, om de campagne verder te helpen richting politiek. Zie hier.

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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