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BASIC RIGHTS FESTIVAL, 30 JUNI 11-17U UTRECHT 

 
Doel van het festival is om ongedocumenteerden te informeren over hun rechten, en te stimuleren om 
voor hun rechten op te komen. Daarom zijn er workshops over basisrechten, zoals : werk, onderwijs, 
gezondheid, politie en de landelijke ontwikkelingen met BBB. Bovendien zijn er workshops van 
ongedocumenteerden zelf, die vertellen hoe zij opkomen voor hun rechten. Bijvoorbeeld door te 
vloggen, door benefiets te organiseren, met de vakbond samen te werken of samen te protesteren over 
de situatie in de BBB. 
Het festival is speciaal bedoeld voor ongedocumenteerden. Voor hen kunnen we reiskosten vergoeden, 
mits met groepsticket gereisd wordt. We horen graag vantevoren hoeveel mensen zullen komen. 
Aanmelden bij Rian Ederveen: rian.ederveen@stichtinglos.nl 
Download de flyer hier. 

mailto:rian.ederveen@stichtinglos.nl
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/BASIC%20RIGHTS%20FESTIVAL%20aankondiging%20A4.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
EHRM: opvang asielzoekers Frankrijk vóór indienen asielverzoek voldoet 
Deze zaak gaat over een Congolese met drie kleine kinderen in Frankrijk. Ze klaagde bij het Europees Hof 
dat ze geen opvang had tijdens de wachttijd totdat ze haar asielverzoek mocht indienen (drie maanden). 
Wel kreeg van de Caritas nachtopvang, en eten. Twee kinderen gingen naar de creche. 
Het Hof besloot dat deze opvang voldeed om een humanitaire noodsituatie te voorkomen. Zie hier.  
 
RvS: geen kinderopvangtoeslag als partner in AZC of in buitenland woont 
Kinderopvangtoeslag wordt alleen toegekend bij alleenstaande ouders, of als de partner werkt. Deze 
zaak gaat over een Syrische moeder met kinderen, waarvan de partner nog in het buitenland verblijft (en 
later in Nederland in een AZC). In die gevallen heeft de moeder geen recht op kinderopvangtoeslag. 
Zie hier. 
 
RvS: wel identiteitsherstel mogelijk, Mongools biometrisch paspoort overlegd 
Soms willen vreemdelingen met een status jaren later hun identiteit wijzigen. Daarvoor moeten sterke 
bron-documenten getoond worden. In dit geval heeft de vrouw een Mongools biometrisch paspoort 
getoond. De vingerafdrukken komen overeen met die van haar, en ook met de vingerafdruk tijdens haar 
asielverzoek. Daarom kan in dit geval de identiteit in de gemeente gewijzigd worden. 
Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: permanente arbeidsongeschiktheid alleen aangenomen bij IVA-uitkering, niet bij WIA 
Voor verblijf bij partner moet de NLse partner voldoende verdienen, of permanent arbeidsongeschikt 
zijn. Uit deze zaak blijkt dat de IND een WIA-uitkering niet beschouwt als permanente 
arbeidsongeschiktheid, alleen een IVA-uitkering. De uitkeringsgerechtigde moet eventueel procederen 
tegen het weigeren van een IVA-uitkering om toch als arbeidsongeschikte beschouwd te worden. Zie hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
DT&V: Guinee-delegatie 
Op 9, 10, 11 april was er een delegatie vanuit Guinee aanwezig in Nederland. De delegatie moet 
Nationaliteitsverklaringen afgeven voor vreemdelingen die teruggestuurd moeten worden. 
Er waren 49 vreemdelingen uitgenodigd, 36 zijn gekomen, van 20 personen is de nationaliteit bevestigd. 
Voor deze personen worden reisdocumenten (Laissez-Passers) gemaakt zodra de vlucht geboekt is. 
DT&V, 24.5.18 
 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-183130
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1675
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1707
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1648
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4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
MigrationRoute Tetterode : Refugees/migrants: welcome to join, 18-27 juni & 7/8 juli A’dam 
Woonwerkpand Tetterode in Amsterdam Oud-West is an old factory, squatted 37 years ago, since then a 
free place, living-working-art-social community, in which many refugees found refuge/support.  
MigratieRoute Tetterode 7/8th of July 2018 is the public exhibition of results of co-creation in workshops 
between refugees/migrant-artists and their Tetterodian colleagues. Everybody is talented, has 
expertise/experience! So let's cooperate and create future, new citizenship and basic rights for all!  
Half June the workshops take place in Tetterode and the results will be exhibited at the MigrationRoute 
Tetterode weekend 7/8th of July on a migrationroute with debate, music, documentaries, food, & more;  
Info: http://www.allincluded.nl/posts/migratieroute-tetterode/  
https://www.facebook.com/events/190875588227065/  06-10484404 
 
Petitie voor Generaal Pardon in 2018 
Er zijn nog steeds veel mensen die lang in Nederland wonen zonder een verblijfsvergunning waarmee zij 
iets van het leven kunnen maken. Met dit initiatief hopen wij van de Tweede Kamer steun te krijgen voor 
een nieuw Generaal Pardon. Wij streven naar 40.000 handtekeningen! Help mee en teken! 
https://petities.nl/petitions/generaal-pardon-in-2018/signatures?locale=nl 
 

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.allincluded.nl/posts/migratieroute-tetterode/
https://www.facebook.com/events/190875588227065/
https://petities.nl/petitions/generaal-pardon-in-2018/signatures?locale=nl

