
Nieuwsbrief LOS 10-06, 16 maart 2020 
 

1 
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156 

info@stichtinglos.nl  • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448 

 
 
 
 
 

 
 
NIEUWSBRIEF, jaargang 10 nr. 06 
16 maart 2020 
 
 
Inhoud 
TOELATINGSBELEID ....................................................................................................................................... 2 
TERUGKEER .................................................................................................................................................... 2 
WAT IS ER TE DOEN? ..................................................................................................................................... 2 
 
 
 
 

RIJKSOVERHEID: CORONA-MAATREGELEN 

 
 
De landelijke overheid heeft besloten om vanaf 16 maart alle contacten met vreemdelingen tot een 
minimum te beperken. 

 Nieuwe asielzoekers krijgen geen opvang meer. 

 De IND beperkt gesprekken: asielgehoren  gaan niet meer door en afspraken bij het loket worden 
zoveel mogelijk afgezegd. 

 Rechtszaken stoppen per 17 maart. 

 De DT&V stopt met vertrekgesprekken, onder andere omdat veel vluchten niet meer doorgaan. 

 Bezoeken aan mensen in vreemdelingendetentie zijn niet meer mogelijk. 
Zie hier en hier. 
 
 
  
  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/15/onderwerp-vervolgmaatregelen-aanpak-coronavirus/Vervolgmaatregelen+aanpak+coronavirus.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/03/13/brief-tweede-kamervmaatregelen-aanpak-coronavirus-in-justitiele-inrichtingen/TK+brief+maatregelen+corona+3.pdf
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TOELATINGSBELEID 

 
Rb: nareizigers krijgen niet automatisch een zelfstandige vergunning bij scheiding van hoofdpersoon 
Erkende vluchtelingen kunnen hun familie laten nareizen. Die familieleden krijgen dan een afhankelijke 
vergunning. Bij aankomst in NL kunnen ze vragen om een zelfstandige vergunning, maar daarvoor 
moeten ze wel zelf asielredenen hebben. Als iemand dat niet heeft, dan houdt hij/zij de afhankelijke 
vergunning. Maar bij verbreken van de familieband vervalt die vergunning. (Rb Zwolle, NL19.25088, 
26.2.20) 
 
SvJ&V: speciaal beleid voor Nigeriaanse asielzoekers met Dublinclaim 
De staatssecretaris is van plan Nigeriaanse asielzoekers in NL te beoordelen, ook al zouden ze eigenlijk 
naar Italie terugverwezen moeten worden. Bij afwijzing kan dan direct uitgezet worden. Zie hier. 
 
HvJ EU: op grond van EU-recht oordeel nodig of EU-partner het land moet verlaten om bij partner te zijn 
Deze zaak gaat over een vrouw die verblijf bij haar Spaanse partner in Spanje wil. De Spaanse partner 
verdient niet genoeg. Bovendien is in Spanje samenwonen verplicht voor gehuwden. De vrouw stelt dat 
haar partner nu gedwongen is de EU te verlaten om met haar te kunnen samenwonen. Dit is een 
schending van EU-recht. Het Hof vindt dat in elk individueel geval moet worden beoordeeld of de EU-
burger de EU moet verlaten als een aanvraag voor gezinsleven wordt geweigerd. Zie hier. 
 
Rb: Marokko beschermt vrouwen bij terugkeer na huiselijk geweld 
Deze vrouw vraagt een vergunning omdat zij niet naar Marokko terug durft te keren nadat zij haar relatie 
heeft verbroken vanwege huiselijk geweld. Ze wordt bedreigd door familieleden in Marokko. De rechter 
vindt dat zij zich zelfstandig in Marokko kan vestigen, en dat de autoriteiten haar daar kunnen 
beschermen. Zie hier.  
 

TERUGKEER 

 
Rb: geen uitzettingen naar Italie meer, vrijlating Dublinclaimanten 
Uit deze uitspraak blijkt dat Dublinclaimanten maximaal 6 weken vast mogen zitten om uitgezet te 
worden. Nu geen Dublinoverdrachten naar Italië meer mogelijk zijn, moeten deze vreemdelingen 
vrijgelaten worden. (Rb Amsterdam, 10.3.20) 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Tara Fiorito: Promotie ‘Dreamers’ en hun politieke successen 
Rond 2010 kwamen ongedocumenteerde jongeren in Amerika in opstand, wierpen het stigma van de 
illegaliteit van zich af en presenteerden zich op het publieke toneel als ‘ongedocumenteerd en 
onbevreesd’. Sindsdien staan zij bekend als de Dreamers, vanwege hun politieke campagnes voor de 
federale Development Relief and Education for Alien Minors (DREAM) Act. Dreamers zijn niet meer weg 
te denken uit het politieke en publieke debat. Tara Fiorito onderzocht hun politieke successen. 
Download de samenvatting (pdf, 11 p.) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2589.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2045C25D8ED821C029726928811430B9?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2461092
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1007
https://www.uva.nl/binaries/content/assets/uva/nl/onderzoek/promoveren/samenvattingen/2020/03/samenvatting-fiorito-tara.pdf
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RvE: 'Gender-based asylum claims and non-refoulement: Articles 60 and 61 of the Istanbul Convention'. 
The study aims to support the implementation of Articles 60 and 61 of the Istanbul Convention by 
providing policy makers and border and immigration officials with practical advice, information and 
examples of forms of gender-based violence that may be recognized as persecution. The study also 
identifies how the gendered dimensions and protection needs of women seeking international 
protection have been largely overlooked, leaving significant gaps in protection. 
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244, 10.2.20 
 
HUDOC-GREVIO database 
The Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) is the 
independent body responsible for monitoring the implementation of the Istanbul Convention. The 
database provides access to, inter alia, baseline evaluation country reports, which highlight positive 
initiatives and provide recommendations to improve the situation of women facing violence. 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/launch-of-the-udoc-grevio-database, 3.3.20 
 

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://rm.coe.int/168008482e
https://rm.coe.int/conventionistanbularticle60-61-web/1680995244
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/launch-of-the-udoc-grevio-database

