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CORDAID: DEVELOPMENT AND MIGRATION 

 
We see migration first and foremost as an opportunity that can benefit the migrant, the country of 
destination, as well as the country of origin. This global campaign promotes and inspires societies and 
communities to welcome, protect, promote, and integrate migrants and refugees. 
 
This research paper provides an understanding of the conditions and issues that migrants and refugees 
face, and how these relate to migration and development policies in the Netherlands. It includes 
concrete recommendations on how to enable positive participation of migrants and their contribution to 
sustainable development, how to positively link migration to sustainable development, and on advocacy 
strategies particular to the Netherlands. 
 
Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden, de brochure over vluchtelingen hier, (mei19) 

https://www.cordaid.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Development-and-Migration-2019.pdf
https://www.cordaid.org/nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/Refugees-April-2019.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
VN-Mensenrechtencomité: recht op kinderuitkering voor statenloze moeder met kind 
Deze zaak gaat over een Oezbeekse moeder met kind die zonder succes al veel procedures hebben 
gevoerd voor legalisatie in NL. In 2009 heeft Oezbekistan haar nationaliteit ingetrokken. De moeder 
overleeft door liefdadigheid. De advocaat heeft geklaagd bij het VN-Kinderrechtencomité omdat deze 
situatie de gezondheid van het kind schaadt. Het Comité heeft de klacht gegrond verklaard. Zie hier. 
 
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit: geboorteakten 
In een brief aan de ambtenaren van de burgerlijke stand adviseert dit Adviescomité dat ambtenaren 
wijzigingen in geboorteakten (bijvoorbeeld wijziging van de naam van de vader of moeder) niet buiten de 
rechtbank om mogen doorvoeren. Ook niet als de gemeente de naamswijziging van de vader of moeder 
al wel heeft goedgekeurd. Zie hier. 
 
Vereniging Ambtenaren Burgerzaken: optreden tegen erkenningen die dienen voor statusverlening 
Als een kind wordt erkend door een Nederlandse ouder, en daarmee de Nederlandse nationaliteit krijgt, 
kan de andere ouder een verblijfsvergunning krijgen vanwege de zorg voor een Nederlands kind. Om te 
voorkomen dat erkenningen alleen dáárom plaatsvinden, kunnen gemeenten een verklaring vragen van 
de Nederlandse ouder, dat de erkenning niet zuiver bedoeld is voor de verblijfsvergunning. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: individuele afweging nodig voor inkomensvereiste bij partnervergunning  
In twee zaken hebben rechtbanken besloten dat niet automatisch de vergunning van de buitenlandse 
partner afgewezen mag worden omdat de Nederlandse partner niet voldoende verdient. Steeds moet 
gekeken worden of daadwerkelijk een reële kans bestaat dat de Nederlandse partner wel weer gaat 
verdienen. 
Eén zaak gaat over een jongere met een WAJONG uitkering. Het UWV wil de jongere nog begeleiden, en 
heeft daarom niet besloten dat zij 'duurzaam arbeidsongeschikt' is. Wel is vastgesteld dat ze nooit zelf 
voldoende kan verdienen. Zie hier. 
De andere zaak gaat over een oudere met een uitkering op grond van de IOAW (Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers). Hoewel dit 
nog niet formeel is vastgesteld, is uitgesloten dat hij nog aan het werk komt. (VK Rb Rotterdam, AWB 
18/6420, 3.4.19) 
 
Rb: toelating zieke ouders bij volwassen kinderen 
Uit deze uitspraak blijkt dat er een 'werkinstructie strategisch en uitvoeringsadvies' is om de overheid te 
adviseren over de toelating van zorgbehoeftige ouders  bij hun volwassen kinderen in Nederland. Daarin 
staat als uitgangspunt: “de vreemdeling heeft een zeer hoge leeftijd. Als richtsnoer geldt in beginsel een 
leeftijd van 80 jaar of ouder. Doorslaggevend is echter dat iemand zich in de laatste levensfase bevindt. 
Het is dus ook mogelijk dat een vreemdeling met een lagere leeftijd die zich in de laatste levensfase 
bevindt in aanmerking komt voor voorlegging aan de CSZ (Commissie Schrijnende Zaken)”. 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/NLD/CCPR_C_125_D_2498_2014_28377_E.docx
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27682.html
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/verklaring-ten-behoeve-van-erkenning-van-een-kind/
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:5236
https://stichtingmigratierecht.us12.list-manage.com/track/click?u=7efc69a3142ca7bfb7934befa&id=1179c03910&e=cfc6d092e2
https://stichtingmigratierecht.us12.list-manage.com/track/click?u=7efc69a3142ca7bfb7934befa&id=1179c03910&e=cfc6d092e2
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De ouder waar het hier om gaat is 78 jaar en heeft verschillende ouderdomsziektes. De rechter vindt dat 
de IND beter moet motiveren waarom deze oudere niet onder bovengenoemd criterium valt. Zie hier. 
 
Rb: au-pairvergunning kan omgezet worden in verblijf bij partner 
Deze au pair is naar Nederland gekomen, onder andere omdat haar vriend hier woonde. Halverwege 
haar termijn wil ze haar au pair vergunning omzetten in een vergunning verblijf bij partner. De vraag is of 
ze gelogen heeft over haar verblijfsdoel in Nederland en dus onterecht een au pair vergunning heeft 
gekregen. De rechter vindt van niet, ze was eerlijk over haar vriend maar wilde ook Nederland beter 
leren kennen. De IND moet opnieuw beslissen. Zie hier. 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Vreemdelingendetentie 
Het aantal mensen in vreemdelingendetentie neemt sinds 2015 geleidelijk toe, zie onderstaande grafiek. 
Er zitten veel Albanezen (ongeveer 20%), Marokkanen en Algerijnen (samen ook ongeveer 20%). In 2018 
werd 74% van de mensen in detentie uitgezet, vaak binnen Europa. De rest wordt weer vrijgelaten. 

 
Bijlage bij kamerstuk 19637 nr. 2493, 15.5.19 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-882930 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Crowdfunding opvang Dublinclaimanten Amsterdam 
Zie hier een filmpje dat mooi in beeld brengt hoe het nu is in Amsterdam-Noord met de groep 
Dublinclaimanten die geen opvang van de gemeente krijgt: https://vimeo.com/337936403. 
Help mee met de Crowdfunding voor hun levensonderhoud via deze website: 
https://www.geef.nl/nl/actie/noodopvang-50-ongedocumenteerde-amsterdammers 
 
Nieuwe aanvragen bij Fonds Franciscus  
Inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat kunnen voor 1 juli (in tegenstelling tot info op website) 
een aanvraag indienen bij Fonds Franciscus. In deze fase biedt Fonds Franciscus, naast financiële 
ondersteuning, een programma voor organisatieversterking aan. 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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:4928
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:4783
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-882930
https://vimeo.com/337936403
https://www.geef.nl/nl/actie/noodopvang-50-ongedocumenteerde-amsterdammers
https://www.kansfonds.nl/aanvraag-indienen-voor-fonds-franciscus/

