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SINA BIEDT HULP VOOR ONGEDOCUMENTEERDE KINDEREN IN AMSTERDAM 

 
 
Sina helpt alle kinderen en gezinnen met lage inkomens in Amsterdam met toegang tot bijvoorbeeld 
sportlessen (zoals zwemlessen voor een zwemdiploma), muzieklessen maar we kunnen hen ook 
ondersteunen met praktische zaken zoals (lucht bedden) bedden, matrassen, fietsen, kasten voor in huis 
en laptops voor school. 
 
Wij werken op basis van vertrouwen en hebben geen documenten van mensen nodig en zullen 
adresgegevens (bijvoorbeeld voor het bezorgen van huisraad of een huisbezoek om te kijken wat het 
gezin nodig heeft aan huisraad) nooit aan derden verstrekken. Voor de vergoedingen voor sport en 
muzieklessen hebben wij sowieso geen persoonsgegevens nodig.  
 
We willen met name ook de groep ongedocumenteerde gezinnen en kinderen in Amsterdam graag 
helpen aan deze voorzieningen. Zie hier. 
 
  

https://www.stichtingsina.nl/
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1. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: Guineese overheid biedt geen bescherming tegen gedwongen prostitutie 
Deze vrouw heeft asiel gevraagd omdat zij door haar stiefmoeder werd gedwongen tot prostitutie. Haar 
aanvraag is afgewezen. De rechter vindt dat de IND rekening had moeten houden met het feit dat zij in 
Guinee niet beschermd kan worden tegen gedwongen prostitutie. (Rb Haarlem, NL17.4393, 13.7.20) 
 
Rb: risico eerwraak voor alleenstaande Irakese vrouw bij buitenechtelijk kind 
Deze zaak gaat over een arabische Irakese vrouw (weduwe) die een kind kreeg van een Koerdische 
Irakees. Zij heeft asiel gevraagd omdat ze risico loopt op eerwraak bij terugkeer. De IND heeft de 
aanvraag afgewezen. Maar de rechter vindt dat de IND te weinig rekening heeft gehouden met de 
situatie van moeders met een buitenechtelijk kind in Irak. Zie hier. 
 
Rb: garant-verklaring opdrachten voor 1jr voldoende inkomenszekerheid voor toelating partner 
Als een hoofdpersoon niet voldoende verdient, kan hij zijn partner niet naar NL halen. Voor iemand met 
een baan, geldt dat die nog 1jr moet bestaan. Voor iemand die werkt als zelfstandige geldt dat die de 
afgelopen 1,5jr voldoende moet hebben verdiend. In dit geval werkt de hoofdpersoon als zelfstandige, 
maar heeft hij gegarandeerde opdrachten voor het komende jaar. De rechter vindt dat dit voldoende is 
om zijn partner naar NL te kunnen laten komen. Zie hier. 
 
Rb: als partner niet meer werkt, verliest de afhankelijke partner haar vergunning 
De IND heeft besloten om de verblijfsvergunning van de afhankelijke partner niet te verlengen, omdat zij 
intussen met haar partner van een uitkering leeft. De rechter is het daarmee eens. Zie hier. 
 
RvS: voor het uitnodigen van buitenhuwelijkse kinderen is daadwerkelijke relatie nodig 
Deze Ghanees wil zijn buitenhuwelijkse kinderen uit Ghana naar NL halen. Voorwaarde daarvoor is dat 
hij zijn juridische of biologische vaderschap aantoont, én zijn zorg-relatie. Hij heeft aangetoond dat hij 
regelmatig geld overmaakte en dat hij regelmatig naar Ghana reisde. Maar de IND vond dat onvoldoende 
bewijs en de Raad van State is het daarmee eens. Zie hier. 
 
Rb: anonieme melding is onvoldoende voor het intrekken van een verblijfsvergunning 
De IND had besloten om de verblijfsvergunning van deze vrouw in te trekken, omdat vermoed werd dat 
ze in het buitenland woonde. Het vermoeden was gebaseerd op een anonieme melding. De rechter vindt 
dat onvoldoende bewijs. Een anonieme melding mag wel gebruikt worden voor nader onderzoek, maar 
dat was in dit geval niet opgestart. Daarom mag de vergunning niet worden ingetrokken. Zie hier. 
 

2. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Theater: The Suppliants, 20 Sep 2-4u, Tolhuistuin  Amsterdam 
The Suppliants, Aeschylos’ classic tragedy, recounts the story of a group of women fleeing forced 
marriage and domestic violence, seeking asylum in a city unknown to them. The king of the city is in 
doubt: should he let them in, and what are the consequences? 
https://cultureforum.eu/event/the-suppliants-2/ 

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:2020:6894
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:6967
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:7000
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:1686
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:7149
https://cultureforum.eu/event/the-suppliants-2/

