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BASIC RIGHTS FESTIVAL, 23 JUNI 12-18U DEN HAAG
Tijdens het Basic Rights Festival ontmoet je ongedocumenteerden en hun supporters uit Den Haag en
andere steden.
Er zijn workshops over Werk, Wonen, Onderwijs, Gezondheid, Geld, Politie, Sexual Minorities, Selfdefinition, Witness, Leiderschap en Lobby. Leer van andere ongedocumenteerden hoe zij opkomen voor
hun rechten. Deel je ervaringen over mensenrechten, laat je stem horen. Leer organisaties kennen die
zich inzetten voor ongedocumenteerden. Er is veel tijd voor ontmoeting en natuurlijk eten en muziek.
Op de website www.basicrights.nl vind je de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning in drie talen
uitgelegd. Er staan adresgegevens van organisaties die kunnen helpen om die rechten waar te maken.
Tijd: 23 juni (zondag) van 12-18u. Locatie: Voormalige Amerikaanse Ambassade, Den Haag.
Beperkte mogelijkheid voor vergoeding van reiskosten. Meer informatie: rian.ederveen@stichtinglos.nl
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1. BASISRECHTEN
Rb: arbeid toegestaan in bezwaarfase na afwijzing Chavez-zaak
Deze zaak gaat over de sticker in het paspoort die je krijgt als je een aanvraag doet voor verblijf bij
Nederlands kind. Bij deze aanvraag was een sticker geplaatst waarin arbeid vrij was toegestaan, maar na
de afwijzing, waarbij de ouder in bezwaar ging, was die sticker vervangen door een nieuwe sticker waarin
stond dat arbeid niet was toegestaan.
De voorzieningenrechter zegt dat de aanvrager in deze fase nog steeds vrij moet zijn op de arbeidsmarkt
omdat de bezwaarfase schorsende werking heeft. De sticker moet vervangen worden.
(Vzr Rb Haarlem, AWB 19/3319, 10.5.19)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: Dublinoverdracht Italie opgeschort om aangifte mensenhandel te kunnen doen
Deze zaak gaat over een asielzoeker met een Dublinclaim die in NL aangifte wil doen van mensenhandel.
Op dit moment zijn de wachtlijsten voor aangifte erg lang. Zolang er geen aangifte is gedaan, heeft het
slachtoffer geen verblijfsrecht en kan de uitzetting naar het Dublinland in principe doorgaan. Diverse
rechtbanken hebben al geoordeeld dat dit mag.
Maar in dit geval vindt de rechtbank Rotterdam het onjuist om het onmogelijk te maken om aangifte te
doen en de bijbehorende verblijfsvergunning te krijgen. De overdracht van de asielzoeker moet uitgesteld worden totdat de aangifte heeft plaatsgevonden en is beoordeeld. Zie de uitspraken hier en hier
Rb: inkomen uit vermogen kan gelden als ‘vaste en regelmatige inkomsten’
Deze zaak gaat over een aanvraag voor verblijf bij partner, waarbij de Nederlandse partner geen
inkomen heeft maar wel vermogen van 22.000,-. De aanvraag was afgewezen omdat de rente-inkomsten
niet voldoende zijn voor een regelmatig inkomen op bijstand-niveau, en het gezin zou interen op het
vermogen waardoor het inkomen niet ‘duurzaam’ beschikbaar zou zijn.
De advocaat van het gezin stelde dat het belangrijkste criterium is dat het gezin geen gebruik maakt van
sociale zekerheid. Het vermogen is zo hoog dat geen recht op bijstand bestaat. Als het vermogen daalt
en alsnog bijstand gevraagd wordt, kan NL altijd verlenging van de vergunning weigeren.
De rechter besluit dat het inkomen uit vermogen wel duurzaam genoeg is. Zie hier
MvBZ: hulp bij achterlating
Als een minderjarige is achtergelaten in het buitenland, is het Ministerie van Buitenlandse Zaken
verantwoordelijk voor de verlening van consulaire bijstand. Consulair medewerkers in Den Haag en op
de post in het land in kwestie zullen zich, samen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating (LKHA), inzetten om terugkeer van het slachtoffer naar Nederland mogelijk te maken.
Het verlenen van consulaire bijstand is in deze situaties vaak een uiterst complex proces. Er zijn vaak
belemmeringen vanwege de nationaliteit van het slachtoffer en de afwijkende lokale wet- en regelgeving
zoals het vereiste van toestemming van de andere ouder. Soms moet de Raad voor Kinderbescherming
worden ingeschakeld. In 2018 lukte het in alle vijftien gevallen van achterlating om de slachtoffers veilig
naar Nederland te laten terugkeren met ondersteuning van Buitenlandse Zaken en het LKHA. Zie hier.
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3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: boete voor werkgever van asielzoeker-stagiair in horeca, matiging 25%
Een Afghaanse asielzoeker werkte als stagiair in een steakhouse toen de arbeidsinspectie langs kwam.
Die gaf het Steakhouse een boete van 8.000,- voor illegale tewerkstelling. De eigenaar stelde dat de
boete gematigd moest worden omdat het om een stage ging. De rechter oordeelde dat de eigenaar een
eigen verantwoordelijkheid had om de identiteitsdocumenten te controleren, maar besloot toch de
boete te verlagen met 25% omdat de stagiair daadwerkelijk begeleid was en er geen sprake was van
verdringing van NLse arbeid. (Rb Haarlem HAA 18/5133, 4.6.19)
MvJ&V: landen die slecht meewerken met terugkeer
De samenwerking op gedwongen terugkeer verloopt thans onvoldoende met Irak, Iran, Ghana en
Ethiopië. Zie hier, vraag 122

4. WAT IS ER TE DOEN?
Pharos: toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten
Ongedocumenteerde migranten met medische problemen hebben recht op zorg, ondanks het feit dat zij
zich niet kunnen verzekeren tegen zorgkosten. Er is een regeling voor zorgverleners om de misgelopen
kosten te declareren. Toch zijn er signalen dat het niet alle ongedocumenteerden makkelijk lukt om de
juiste medische zorg te verkrijgen. In deze infosheet beschrijft Pharos welke handelwijzen van
begeleiders en organisaties bijdragen aan het wel verkrijgen van zorg. Zie hier.
Gewijzigde openingstijden Aanmeldloket Ongedocumenteerden Utrecht.
Met ingang van maandag 17 Juni 2019 zal het Aanmeldloket open zijn op:
Maandag 10:00 – 12:30/ Dinsdag 13:00 – 15:30/ Vrijdag 10:00 – 12:30
Gewijzigde procedure indienen herhaald asielverzoek per 1 juli
Opnieuw asiel aanvragen moet vanaf 1 juli in persoon bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers
vullen (samen met een advocaat) een aanvraagformulier in. De kennisgeving vervalt. Zie de IND- website.
Onderzoek: NLs uitzetbeleid is één van de strengste van Europa
De Commissie van Zwol heeft onderzocht hoe NL kan voorkomen dat steeds opnieuw langdurig
verblijvende uitgeprocedeerde asielzoekers in het nieuws komen en een status krijgen. Aanleiding was
de zaak van Lily en Howick. De Commissie heeft geconcludeerd dat NL vooral moet zorgen dat
procedures niet zo lang duren, en dat uitgeprocedeerde asielzoekers echt uitgezet worden.
Bij het rapport hoort ook een bijlage met vergelijkend onderzoek naar het terugkeerbeleid in
verschillende Europese landen. Daaruit blijkt dat NL al bij de strengste landen in Europa hoort, en weinig
oog heeft voor de menselijke aspecten. Ook is onderzoek gedaan naar de gezinnen in Gezinslocaties.
Veel van hen zitten nog in toelatingsprocedures en zijn nog niet uitzetbaar. Zie het hele rapport hier.
Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aanHang
migranten
zonder
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