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ACTIE VOOR EEN HUMANER MIGRATIEBELEID 

 
Nu de formatie voor een nieuw kabinet op gang komt, is het van belang om de formerende partijen te 
laten weten dat het huidige migratiebeleid niet deugt. Het aanpakken van de knelpunten kan niet langer 
wachten. Met uw hulp kunnen we de politieke partijen eraan herinneren dat ze ook tijdens de formatie 
moeten kiezen voor een humaner migratiebeleid.  
 
Op de website https://kiesvoorongedocumenteerden.nl hebben wij, in samenwerking met andere 
organisaties, een aantal knelpunten weergegeven die volgens ons echt moeten worden opgelost tijdens 
deze kabinetsformatie. Zo vinden wij dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan waarbij 
iedereen verzekerd is van onderdak, voedsel, kleding en behoorlijke toegang tot medische zorg. Dus ook 
mensen die ongedocumenteerd zijn! 
 
Help ons mee de politieke partijen aan te sporen om te kiezen voor een beleid waarbij ook mensen 
zonder papieren kunnen rekenen op een menswaardig bestaan in Nederland door een actiemail te 
sturen. 
  

https://kiesvoorongedocumenteerden.nl/
https://kiesvoorongedocumenteerden.nl/
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BASISRECHTEN 

 
Checklist buitenlandse erkenning en Nederlanderschap 
Deze checklist bevat de toets voor de vraag of een in het buitenland gedane erkenning door een 
Nederlander van een minderjarig kind leidt tot verkrijging van het Nederlanderschap.  
https://ind.nl/Documents/Checklist_buitenlandse_erkenning_en_Nederlanderschap.pdf 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: onzorgvuldig oordeel Ghana als veilig land van herkomst 
De Raad van State heeft eerder geoordeeld dat NL vaker, en zorgvuldiger, onderzoek moet doen als het 
een land als ‘veilig land van herkomst’ bestempelt. Deze rechter vindt dat belangrijke documenten niet 
zijn meegenomen in het besluit dat Ghana ‘veilig land van herkomst’ is. Daarom mag de IND niet uitgaan 
van Ghana als ‘veilig land van herkomst’. 
Asielzoekers uit ‘veilige landen van herkomst’ krijgen een kortere procedure met minder garanties en bv 
geen medische check. Deze Ghanese asielzoekster had belang bij een zorgvuldige procedure omdat ze 
ook slachtoffer van mensenhandel is. De rechter vindt dat ze alsnog een medische check moet krijgen 
om te beoordelen of ze gehoord kon worden. (Rb Roermond, NL20.19488, 20.5.21) 
 
Rb: WGA-uitkering voldoet niet voor gezinsvorming 
Eén van de eisen bij gezinsvorming is dat de partner in NL zelfstandig inkomen heeft. Er zijn 
uitzonderingen, bijvoorbeeld als de NLse partner blijvend niet in staat is om te werken. 
Volgens de IND is een WIA-uitkering volgens de regeling WGA daarvoor niet voldoende, in tegenstelling 
tot een WIA-uitkering op grond van de regeling IVA. De rechter is het daarmee eens. Als de partner in NL 
vindt dat hij een ander soort WIA-uitkering zou moeten hebben om wel voor gezinsvorming in 
aanmerking te komen, moet hij daarover procederen bij het UWV. Zie hier. 
 
Rb: twee zaken over de vraag of een PGB-inkomen duurzaam is 
Voor gezinsvorming moet de partner in NL niet alleen voldoende verdienen, het inkomen moet ook 
duurzaam zijn. In deze twee zaken verdient de partner in NL inkomen vanwege de zorg voor een 
gezinslid, via de PGB-regeling. De PGB-regeling was in beide gevallen recent gestart. 
In de eerste zaak vond de rechter dat voldoende duidelijk is dat het PGB-inkomen duurzaam is. De vrouw 
zorgde al langer voor haar zoon en zou dat blijven doen. (Rb Amsterdam AWB 20/1539 en AWB 20/1540, 
9.11.20) 
In de tweede zaak had de NLse partner een PGB vanwege zorg voor zijn vader. De rechter vond dat de 
PGB-regeling beschouwd moet worden als ‘werk als zelfstandige’. Daarvoor moet het inkomen al 
minstens 1,5jr beschikbaar zijn, daar voldeed de NLse partner niet aan. Daarom vond de rechter dat zijn 
inkomen niet duurzaam is. Zie hier. 
Uit deze verschillende rechtbank-uitspraken blijkt dat het belangrijk is om aan te tonen waarom het PGB-
inkomen stabiel en duurzaam is. 
 
 

https://ind.nl/Documents/Checklist_buitenlandse_erkenning_en_Nederlanderschap.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5674
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5309
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RvS: IND hoeft geen ingangsdatum te geven voor ‘verblijf bij NLs kind’ 
Een verblijfsvergunning bij NLs kind (Chavez-status) is ‘declaratoir’, wat betekent dat de status ingaat 
zodra de ouder aan de voorwaarden voldoet. Als een ouder van een NLs kind bevestiging van de Chavez-
status vraagt, geeft de IND deze zonder ingangsdatum. Toch kan het belangrijk zijn de ingangsdatum te 
weten, bijvoorbeeld voor het recht op bijstand of het recht op toeslagen. 
De IND stelt dat het teveel werk is om steeds de ingangsdatum uit te zoeken, en dat het vaak geen 
toegevoegde waarde heeft. Indien nodig kunnen vreemdelingen altijd procederen over hun recht op 
andere regelingen, zoals bijstand. De Raad van State is het daarmee eens. Pas als de wet het voorschrijft, 
hoeft de IND de ingangsdatum vast te stellen. Zie hier. 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: in terugkeerbesluit moet terugkeerland genoemd worden 
De Raad van State vindt dat de IND het terugkeerland moet noemen als ze een Terugkeerbesluit 
opleggen. De betrokkene moet namelijk kunnen reageren op het terugkeerbesluit, en daarbij is van 
belang om te weten waar hij heen wordt gestuurd als hij gedwongen zou worden uitgezet. Zie hier. 
Deze uitspraak is van belang omdat soms uitzetting dreigt naar een herkomstland wat in de 
asielprocedure betwist werd. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Onderzoek: Ervaringen van Filipijnse au pairs in Nederland 
Mitchie Boncodin-Isip sprak met 20 au pairs en constateerde dat er nog steeds gevallen van uitbuiting en 
misbruik plaatsvinden. Covid-19 zorgde voor veel van hen voor extra uitdagingen. Lees de samenvatting 
van het onderzoek (Engels): Research Summary Filipino Au Pairs.  
 
Webinar PICUM: Growing Up Undocumented in Europe, 11 June, 10:00 – 12:00 
Across Europe, undocumented children face legal and practical barriers to pursuing an education, getting 
the health care they need, and having a decent and stable home. Cases of violence and abuse against 
children cannot be reported to the police without the family risking arrest or family separation. 
In this webinar, PICUM and Save the Children Spain discuss how an irregular residence status affects 
children. Register here by Tuesday 8 June 2021 midday. 
 
Webinar 10jr ILO-conventie 189 Huishoudelijk Werk, 16 juni 19-21u 
Migrant Domestic Workers in Nederland organiseren zich lange tijd voor erkenning van hun werk als echt 
werk èn van zichzelf als werkers, met volledige rechten. Op 16 juni a.s. bestaat ILO-Conventie 189 tien 
jaar. Hierin wordt huishoudelijk werk gelijkgesteld aan ander werk, met bijbehorende bescherming, 
sociale zekerheid en meer. Nederland heeft C189 nog niet geratificeerd. 
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/05/webinar-huishoudelijk-werk 
 
 

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:RVS:2021:1145
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125607/202006815-1-v3/
https://www.fairwork.nu/wp-content/uploads/2021/05/Research-Summary-Filipino-Au-Pairs-1.pdf
https://picum.org/civicrm/?page=CiviCRM&q=civicrm%2Fevent%2Fregister&id=114&reset=1
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2021/05/webinar-huishoudelijk-werk

