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ADVIES: PAS BIJSTAND AAN BIJ INWONENDE ONGEDOCUMENTEERDE ZOON 

 
 
Stimulansz adviseert gemeenten bij praktische vragen op de werkvloer. In hun nieuwsbrief beschrijven zij 
een casus van een moeder met ongedocumenteerde inwonende zoon, die haar recht op toeslagen 
verliest. Stimulansz adviseert de Sociale Dienst om in dit geval de bijstand aan te passen, tenminste 
tijdens de looptijd van de procedure over de verblijfsvergunning van de zoon. 
 
U kunt ervoor kiezen om de uitkering op grond van artikel 18 Participatiewet tijdelijk te verhogen, zodat 
de moeder in ieder geval de vaste lasten (gas/water/licht) en de boodschappen kan betalen. U vult de 
kostendelersnorm aan tot het bedrag dat zij maandelijks nodig heeft voor zichzelf en haar twee dochters. 
Probeer daarbij wel maximaal de alleenstaandenorm te verstrekken. Het gaat namelijk om een tijdelijke 
aanvulling op grond van bijzondere omstandigheden. 
Het kan redelijk worden geacht om de uitkering te verhogen zolang de procedure tegen de IND loopt, dus 
ook in hoger beroep. Dit dient duidelijk vooraf kenbaar te worden gemaakt. Als de procedure is afgerond 
en de zoon uiteindelijk toch geen verblijfsvergunning krijgt, dient de situatie opnieuw te worden 
beoordeeld. Als hij wel een verblijfsvergunning krijgt, kan hij gaan werken en daadwerkelijk bijdragen 
aan de kosten die het gezin heeft.  
 
https://www.stimulansz.nl/medebewoner-zonder-verblijfsvergunning-toch-kostendelersnorm/ 

https://www.stimulansz.nl/medebewoner-zonder-verblijfsvergunning-toch-kostendelersnorm/
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: Staatssecretaris verantwoordelijk voor opvang zieke die procedeert over vergunning medisch 
Tijdens een procedure voor een verblijfsvergunning omdat de benodigde medische zorg niet in het 
herkomstland beschikbaar is, bestaat geen recht op opvang van COA, tenzij de betrokkene eerder asiel 
heeft gevraagd en de aanvraag op de juiste wijze heeft ingediend. De Raad van State maakt duidelijk dat 
de Staatssecretaris in dit geval aangesproken moet worden voor het recht op opvang. Zie hier. 
 
CRvB: recht op voorzieningen in beroepsfase procedure voor wijzigen verblijfsrecht 
Deze vrouw is aan het procederen voor een nieuwe verblijfsvergunning. De aanvraag was afgewezen 
door de IND en in bezwaar, maar de rechter heeft wel ‘schorsende werking’ toegekend aan de 
beroepsfase. De Centrale Raad van Beroep maakt duidelijk dat de vrouw wel recht heeft op 
voorzieningen tot aan de beslissing op beroep. Zie hier. 
 
Rb: als paspoort niet verkregen kan worden, voldoet geboorteakte en W-document voor erkenning kind 
Deze Sierra Leonese vader wil zijn kind erkennen. Hij heeft geen paspoort. Voor het verkrijgen van een 
paspoort moet hij naar Sierra Leone en dat kan niet. Hij heeft wel een geboorteakte en een verlopen W-
document van zijn asielprocedure. De rechter vindt dat voldoende voor de erkenning van zijn kind. (Rb 
Midden-Nederland zp Lelystad (mk), C/16/461068 / FL RK 18-1128, 22.2.19). 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Procedures over verwesterde vrouwen 
De Raad van State heeft een paar maanden geleden duidelijk gemaakt dat een verwesterde vrouw een 
vluchtelingstatus kan krijgen als de verwestering te maken heeft met innerlijke overtuiging. In twee 
zaken is nu geoordeeld dat de IND hier ook inhoudelijk op in moet gaan. 
Het gaat om een zaak bij de Raad van State van een Afghaanse vrouw met schoolgaande dochter. De 
vrouw was in Afghanistan actief voor vrouwenrechten (ABRvS, 201805606/1, 13.3.19). 
In een andere zaak van een Somalische vrouw heeft de rechter besloten dat de IND haar verwestering 
moet beoordelen aan de hand van vier factoren: ‘het gedrag van de vreemdeling in het land van 
herkomst, de leeftijd die zij had op het moment van haar vertrek, hoe zij zich in Nederland heeft 
ontwikkeld en haar verblijfsduur in Nederland’. (Rb Haarlem, NL18.24368, 25.3.19) 
 
Hof van Justitie EU: adoptie volgens Islamitisch ‘Kafala-systeem’ creëert geen ouder-kind relatie 
Deze zaak gaat over een Algerijns stel dat op grond van het Kafala-systeem de zorg heeft over een kind. 
Zij wilden dit kind naar Europa halen. Het Europese Hof van Justitie vindt dat dit kind niet gelijkgesteld 
hoeft te worden aan een biologisch of juridisch kind. Wel is er een gezinsband. Zie hier. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:903
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:778
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212226&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6037622
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: nieuw beleid bij inreisverbod en ongewenstverklaring 
Vanwege uitspraken van het Europese Hof van Justitie heeft de Staatssecretaris haar beleid aangepast: 

 Mensen met een zwaar inreisverbod kunnen nu wel ‘uitstel van vertrek op medische gronden’ 
(artikel 64) krijgen als in hun herkomstland niet voldoende medische zorg is. 

 Een ongewenstverklaring mag alleen opgelegd worden als er sprake is van ‘actuele en ernstige 
bedreiging van de openbare orde’. 

Zie hier. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Presentatie: Het bespreken van mensenhandel met asielzoekers, 4 apr 9:30-12:45u Nieuwspoort 
COA, CoMensha, Nidos, Rode Kruis en VluchtelingenWerk presenteren de toolkit ‘Het bespreken van 
mensenhandel/uitbuiting met (voormalig) asielzoekers’. U kunt zich aanmelden via deze link. 
 
Heropening en lustrumviering Villa Vrede: “Eye Am – Villa Vrede”, 6 april 14.00u Utrecht 
Villa Vrede is dé ontmoetingsplek voor mensen zonder verblijfsvergunning in Utrecht. In de afgelopen 
periode is er fors verbouwd. Kom kijken hoe mooi het is geworden! Zie hier. 
 
Migratiedebat tijdens Afrikadag, 13 april 11:30-12;45 Tropeninstituut Amsterdam 
Deze editie van de Afrikadag zal in het teken staan van migratie. Cordaid en de Max van der Stoel 
Stichting (FMS) organiseren een plenair debat over migratie en ontwikkelingssamenwerking, met als 
sprekers onder andere Judith Sargentini (Europees Parlement, GroenLinks) en Philip Bob Jusu (Afrikaanse 
Unie). Aanmelden kan uitsluitend op https://www.afrikadag.nl/tickets 
 
Informatieavond Wereldvrouwenhuis, 15 april 20-22u Nijmegen 
Het Wereldvrouwenhuis Nijmegen biedt dakloze vrouwen zonder verblijfsvergunning tijdelijke opvang 
en activiteiten gericht op versterking van hun zelfredzaamheid. We laten graag zien en horen wat we 
doen en waarom ons werk belangrijk is. Zie hier. 
 
Report Joëlle Milquet: "Strengthening victims' rights: from compensation to reparation” 
Joëlle Milquet is de Special Adviser van de EU voor de Slachtofferrichtlijn. In haar rapport schrijft zij: 
                 35: ‘Access to redress mechanisms for all victims of crime must be guaranteed in 
practice as it is in law. It is widely recognised that undocumented migrants, and those awaiting a decision 
regarding their residence status, are discouraged to report a crime due to beliefs that their information 
will be shared with immigration authorities, or due to negative experience with law enforcement 
agencies in the past.’ Lees de Press Release of het hele rapport 
 
ASKV en ENS: Gidsen over Staatloosheid in NL 
Het ASKV heeft i.s.m. het Institute on Statelessness en het European Network on Statelessness stap-
voor-stap gidsen ontwikkeld voor staatlozen en hulpverleners in contact met staatlozen in Nederland. 

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://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-16905.html
https://www.formdesk.com/rodekruis/conferentie-mensenhandel-asielketen
https://www.facebook.com/events/2239387306300277/
https://www.afrikadag.nl/tickets
https://www.facebook.com/events/2325596217716751/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1609_en.htm
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/victims-rights_en
https://www.askv.nl/wat-doen-we/campagnes/staatloosheid/stap-voor-stap-gidsen/

