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De overheid adviseert aan Nederlanders die een huishoudelijke hulp hebben, om een contract af te 
sluiten. Daarin staan de wederzijdse rechten en plichten beschreven. Zo moet de werkgever het 
minimumloon betalen, recht geven op vakantie en zes weken het loon doorbetalen bij ziekte van de 
hulp.  
Informatie en het voorbeeldcontract zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/hulpinhuis 

MINISTERIE: ARBEIDSRECHTEN HULP IN HUIS 
DE OVERHEID ROEPT OP EEN CONTRACT AF TE SLUITEN MET JE HULP ZODAT 

DE WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN DUIDELIJK ZIJN. ZO MOET DIEGENE 

DIE DE HULP INHUURT HET MINIMUMLOON BETALEN, RECHT GEVEN OP 

VAKANTIE EN ZES WEKEN HET LOON DOORBETALEN BIJ ZIEKTE VAN DE HULP.  
INFORMATIE EN HET VOORBEELDCONTRACT ZIJN TE VINDEN OP 

WWW.RIJKSOVERHEID.NL/HULPINHUIS 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstverlening-aan-huis
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1. BASISRECHTEN 

 
 
CRvB: geen bijstandsnorm voor illegale partner 
De Centrale Raad van Beroep besluit dat een vrouw die samenwoont met haar partner zonder 
verblijfsvergunning alleen maar recht heeft op bijstand voor zichzelf en haar kinderen. De partner 
heeft geen recht op bijstand volgens de WWB. Lees hier 
 
Ambtenaren burgerlijke stand: huwelijk in NL is alleen schijnhuwelijk als doel is verblijf in NL 
Sinds 1 september wordt de vreemdelingenpolitie niet meer ingeschakeld bij huwelijken met een 
buitenlander. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet zelf oordelen of misschien sprake is van 
een schijnhuwelijk. Volgens de NLse wet is dat alleen zo als het doel is om in NL te verblijven. Als het 
doel is om naar het buitenland te gaan, is er geen sprake van schijnhuwelijk. Lees hier 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: risico Ethiopiers uit Ogaden, ambtsbericht aangevraagd 
Volgens de Raad van State is onduidelijk hoeveel risico’s Ethiopiers uit de Ogaden lopen bij terugkeer. 
Daarom mogen ze niet teruggestuurd worden. De staatssecretaris heeft beloofd de situatie daar te 
onderzoeken. Lees hier 
 
RvS: alleenstaande moeders uit Marokko, China, Egypte krijgen geen vergunning ondanks lang verblijf 
In drie verschillende uitspraken heeft de Raad van State bevestigd dat langdurig verblijf van een 
alleenstaande moeder met kinderen geen verblijfsrecht oplevert. 
De Marokkaanse vrouw beroept zich op de moeilijke acceptatie van alleenstaande moeders in haar 
land, en eergerelateerd geweld. Volgens NL is de situatie verbeterd (RvS 201502488/1/V1, 19.10.15) 
De Egyptische vrouw is al 15 jaar in NL en kwam met twee kinderen van 7 en 11 jaar die hier 
opgegroeid zijn. Eén kind is autistisch. Ze hebben een NLse grootmoeder die ziekelijk is. Volgens NL is 
zowel in NL als in Egypte mantelzorg aanwezig. Lees hier 
De Chinese vrouw is 10 jaar in NL en heeft een zoon van 8 jaar. Dat is niet lang genoeg voor worteling, 
volgens NL. Lees hier 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
MvSZW: aanpassing boetebedragen illegale arbeid ivm RvS uitspraak 
Enkele weken geleden besloot de Raad van State dat boetes van 12.000,- voor illegale arbeid te hoog 
zijn als de werkgever voor het eerst beboet wordt. Datzelfde geldt voor de boete van 6.000,- voor 
particulieren. De boetebedragen worden teruggedraaid tot 8.000,- en 4.000,- bij eerste overtredingen. 
Lees hier 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:3499
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/schijnhuwelijken-belgie-nederland-belgie/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3201
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3199
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:3200
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-36169.html
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Detentiecentrum Rotterdam niet meer voor vreemdelingendetentie 
Vorige week zijn de vreemdelingen uit Detentiecentrum Rotterdam overgeplaatst naar Zeist. De 
gedetineerden uit Alphen aan den Rijn zijn naar Rotterdam verplaatst, waardoor Alphen vrij komt voor 
de opvang van nieuwe asielzoekers. 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen, 1 november Hermitage Amsterdam 
Aan de vooravond van Allerzielen staan we stil bij de dood van de ontelbare onbekenden aan de 
Europese buitengrenzen en bij ons eigen stelselmatig wegkijken van alle ellende die de strengere 
grensbewaking veroorzaakt.. Info: www.schipholwakes.nl 
 
Symposium Mensenrechten op Straat - Eén jaar na de uitspraak ECSR, 16nov 14.30u A’dam 
Een jaar geleden werd de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten bekend, waarin 
besloten werd dat NL uitgeprocedeerde asielzoekers niet op straat mag zetten. Met dit symposium 
kijken we naar de stand van zaken nu. Met als sprekers Eduard Nazarski (Amnesty International), Jelle 
Klaas (Fischer Advocaten) en John van Tilborg (INLIA/ LOGO gemeenten). 
Locatie: Amnesty International, Keizergracht 177 A’dam, Aanmelden: j.dejonge@amnesty.nl 
 
Report : Destitute and asylum-seeking women in the West Midlands, Sarah Taal 
Dit rapport beschrijft de leefsituatie van ongedocumenteerde vrouwen in Birmingham, Engeland 
To access the report CLICK HERE 
 

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. 
 

http://www.schipholwakes.nl/
http://www.hope-projects.org.uk/PDFs/Destitute_and_asylum-seeking_women_in_the_West_Midlands.pdf

