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Minister Kamp heeft nieuwe beleidsregels voorgesteld om het verblijfsrecht van EU-burgers in te 

trekken bij gebruik van bijstand of daklozenopvang. De nieuwe regels zijn dat het verblijfsrecht wordt 

ingetrokken: 

- de eerste 2 jaar bij elk gebruik van de bijstand of 8 nachten maatschappelijke opvang  

- in het derde jaar na 2 maanden bijstand of 16 nachten maatschappelijke opvang 

- in het vierde jaar na 4 maanden bijstand of 32 nachten maatschappelijke opvang 

- in het vijfde jaar na 6 maanden bijstand of 64 nachten maatschappelijke opvang 

 Het is overigens de vraag in hoeverre deze regels in lijn zijn met het EU-beleid 

(staatscourant 23324, WBV 2011/17 16.12.11) 

EU-BURGERS VERLIEZEN VERBLIJFSRECHT BIJ DAKLOZENOPVANG 
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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden 

we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van 

migranten zonder  

1. BASISRECHTEN 

 

Opvang voor Somaliers die kamperen bij Ter Apel 

De afgelopen maand hebben Somaliers voor de tweede keer een tentenkampje bij de Vrijheids 

Beperkende Locatie Ter Apel ingericht. Op 30 december accepteerden zij een aanbod voor opvang. Ze 

mogen een nieuw asielverzoek indienen. Veel van de betrokkenen sliepen al maanden bij diverse 

vrienden en op straat. 

(http://vluchtelingenopstraat.blogspot.com/) 

 

Rb: maatschappelijke opvang Suikerzieke Somalier, verdacht van oorlogsmisdaden 

De Rechtbank Maastricht heeft besloten dat een ongewenstverklaarde Somalier met 1F (asielzoeker 

verdacht van oorlogsmisdaden) recht heeft op daklozenopvang. De man heeft suikerziekte en kan niet 

terugkeren naar Somalie. Daarom is hij volgens de rechtbank een ‘kwetsbaar persoon’. 

(fischeradvocaten.nl, Rb Maastricht AWB 11/2146, 6.1.12) 

 

Evaluatie regeling medische zorg voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning 

Het afgelopen jaar heeft Bureau Berenschot de regeling voor medische zorg aan vreemdelingen zonder 

verblijfsvergunning geevalueerd. Het bureau concludeert dat de regeling redelijk goed werkt. Wel zijn 

er knelpunten bij de omvang van de dekking (met name tandartsen en abortus), bij de informatie-

voorziening aan zorgverleners en zorgvragers, bij de toegankelijkheid van ziekenhuizen en geestelijke 

gezondheidszorg. 

De minister geeft het CVZ de opdracht om meer voorlichting te geven, met name ook aan het 

baliepersoneel in ziekenhuizen en de GGZ. 

(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29689-367.html) 

 

2. TOELATINGSBELEID 

 

Rb: Congolese alleenstaande vrouw loopt risico bij terugkeer 

Het asielverhaal van deze Congolese vrouw wordt door de rechtbank niet geloofd. Maar omdat in het 

ambtsbericht van Nederland over Congo staat dat alleenstaande vrouwen in Congo groot gevaar 

lopen, wordt haar beroep gegrond verklaard. 

(vluchtweb week 52 Rb Haarlem 11/16797, 22.12.11) 

 

Rb: Toelating Ghanees die eerder legaal was, al 24 jaar in NL is  

De rechtbank Dordrecht besluit over de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning 

voor een Ghanees die eerder legaal was en al 24 jaar in Nederland woont. Het werkt al meer dan 

12,5jr bij dezelfde werkgever. De rechtbank besluit dat het niet redelijk is dat de verblijfsvergunning in 

het herkomstland aangevraagd moet worden. 

(rechtspraak.nl Rechtbank Dordrecht, 11/15576 23.12.11) 
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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden 

we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van 

migranten zonder  

Nieuwe inkomensnormen bij toelating gezinsleven 

Twee keer per jaar worden de normen voor minimumloon en bijstand bijgesteld. De inkomensnorm 

voor toelating van een partner in geval van gezinsleven is hierop gebaseerd. De nieuwe netto 

inkomensnorm voor gezinsleven bij partner is €1270,- per maand exclusief vakantiegeld. 

 

3. CONTROLE EN TERUGKEER 

 

Europees Hof: hulp bij illegaal verblijf van schoonzoon mag niet bestraft worden 

Deze zaak ging over een Marokkaan die al 30 jaar in Frankrijk woonde. Zijn dochter trouwde en de 

schoonzoon woonde tijdens zijn procedure voor verblijf bij partner illegaal in bij zijn schoonvader. Zijn 

vrouw was zwanger. Frankrijk wilde de schoonvader berechten, maar besloot om geen straf op te 

leggen. Het Europees Hof besloot dat het opleggen van straf in strijd zou zijn geweest met het recht op 

gezinsleven. 

(migratieweb EHRM 29681/08 (Mallah - Frankrijk), 10.11.11) 

 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 

Vacature Directeur Stichting LOS, 24upw 

Wij zoeken voor stichting LOS een directeur die als meewerkend voorman/vrouw leiding kan geven 

aan de stichting en tevens projectleider is voor de vormgeving van het nieuwe digitaal loket. 

Zie voor meer informatie onze website. Reacties graag met vermelding van referenties, vóór 20 januari 

2012 per e-mail naar: info@stichtinglos.nl 

 

Global Forum on Migration and Development 

In het slotdocument van de Civil Society days bij het Global Forum on Migration and Development van 

29-30 november 2011 wordt onder andere ingegaan op de rechten van migranten zonder 

verblijfsvergunning. In het document wordt gepleit tegen het strafbaarstellen van illegaal verblijf, en 

voor het bestraffen van degenen die misbruik maken van de kwetsbare positie van migranten zonder 

verblijfsvergunning. Verder gaat het document in op rechten van migranten, arbeidsmigratie van 

laaggeschoolden, gezinsleven van migranten, en migratie en ontwikkeling. 

http://www.gfmdcivilsociety.org/downloads/GFMD%202011%20CSD%20Statement%20FINAL%201%2

0Dec.pdf 

 

Werkconferentie Marokkaans/ Turks familierecht, 19 jan 12.30-17.00u, Almere 

De bijeenkomst gaat over ontwikkelingen, veranderingen én toepassingen in de praktijk van het 

familierecht, o.a. in relatie met het Nederlandse familierecht en vreemdelingenrecht. In dit kader 

worden relevante thema’s besproken rond huwelijk, partnerkeuze, echtscheiding en erkenning, 

voogdij en alimentatie. 

Info: CMO Flevoland; Irene de Cuba, 0320 244259 / i.decuba@cmo-flevoland.nl 

Deelname is gratis. Aanmelding per e-mail ovv uw naam, organisatie, functie, 

telefoonnummer bij: e.wijnands@cmo-flevoland.nl  

 


