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GLOBAL TALK: VERTALING CORONA-PERSCONFERENTIES IN ACHT TALEN 

 
 
Global talk ondertitelt het gesproken Nederlands van de corona-persconferenties voor de talen: 
Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya, Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi en Engels. Zie hier. 

  

https://www.globaltalk.nl/persconferentie/
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BASISRECHTEN 

 
CRvB: geen WMO-opvang voor NLse moeder en kind en buitenlandse partner, want zelfredzaam 
In deze uitspraak bevestigt de Centrale Raad van Beroep nogmaals dat zelfredzame ouders geen recht 
hebben op crisisopvang als ze geen huisvesting hebben. In dit geval gaat het om ouders die uit Portugal 
terug naar Nederland zijn gekomen toen ze daar hun telefoonwinkel moesten sluiten. Ze zijn door de 
gemeente tijdelijk in een hotel ondergebracht, maar daar moeten ze uit. De CRvB vindt dat terecht, ook 
omdat de NLse moeder niet heeft aangetoond dat ze psychische klachten heeft. Zie hier.  
 
HvJ EU: bij aanvraag verblijfsvergunning ivm ernstige ziekte bestaat recht op opvang tot rechtbank 
Deze zaak gaat over een vader en volwassen kind, beide zonder verblijfsvergunning in België. Het kind is 
ernstig ziek. De vader geeft mantelzorg aan zijn dochter. De Belgische sociale dienst had de uitkering van 
de vader gestopt toen het kind volwassen werd. Het EU-Hof van Justitie bepaalt nu dat de staat 
verantwoordelijk is voor de elementaire levensbehoeften van de vader en de dochter, tot de beslissing 
van de rechter op de aanvraag voor een verblijfsvergunning. Zie hier. 
NB: Als je een aanvraag indient voor uitstel van vertrek op medische gronden voor een ernstig zieke, met 
alle medische informatie, heb je in Nederland recht op opvang tot de eerste beslissing van de IND. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: asielvergunning blijft behouden bij naamswijziging 
Deze asielzoeker had op een valse naam asiel gevraagd. Zijn asielverhaal klopte wel. 
De IND heeft zijn asielvergunning ingetrokken vanwege het gebruik van een valse naam. Hij heeft een 
nieuw asielverzoek ingediend op de juiste naam, dat asielverzoek is ingewilligd. Maar de man wil liever 
dat zijn oude asielvergunning omgezet wordt op zijn nieuwe naam, omdat hij dan eerder recht heeft op 
een vergunning onbepaalde tijd of naturalisatie. De rechter is het hiermee eens. (Rb Haarlem, 
NL19.29648, 21.9.20) 
 
SvJ&V: herbeoordeling veilige landen & aanpassing India, Togo, Algerije, Brazilië, Marokko 
Nederland heeft een lange lijst van landen die als 'veilig' beschouwd worden. Asielzoekers uit deze 
landen worden in principe afgewezen tenzij de asielzoeker kan bewijzen wél risico te lopen bij terugkeer. 
De lijst moet regelmatig opnieuw gecontroleerd worden. Nu heeft de staatssecretaris besloten dat India 
en Togo niet meer als veilig land beschouwd kunnen worden. Voor andere landen zijn uitzonderings-
groepen vastgesteld: Algerije (kritische journalisten en niet-Sunni-moslims), Brazilië (LHBTI en kritische 
journalisten) en Marokko (Rif-aktivisten). Zie hier. 
 
RvS: geen toelating Surinaams pleegkind, familieleden in Suriname kunnen zorgen 
Deze aanvraag gaat over een Surinaams kind wiens moeder is overleden. De Surinaamse autoriteiten 
hebben de voogdij toegewezen aan een tante in Nederland. Maar de IND heeft zijn aanvraag voor 
verblijf bij zijn tante afgewezen, omdat er voldoende familieleden in Suriname zijn die voor het kind 
kunnen zorgen. De Raad van State is het daarmee eens. Zie hier. 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:2087
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231821&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4895869
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2664.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2298
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WBV 2020/21: wijziging zoekjaar afgestudeerden 
Een buitenlandse student houdt zijn verblijfsvergunning tijdens het zoekjaar na zijn afstuderen. Als hij 
werk vindt, kan hij met een lager looncriterium een verblijfsvergunning als kennismigrant krijgen. 
Vanwege corona is het nu moeilijker om werk te vinden. De staatssecretaris heeft daarom besloten dat 
het verlaagde looncriterium drie jaar na afstuderen nog geldig blijft. Maar het zoekjaar wordt niet 
verlengd. De voormalig student moet dus vanuit zijn herkomstland werk zoeken in NL. Zie hier. 
 
RvS: toelating bejaarde Surinaamse, langer NLse geweest 
Deze Surinaamse vrouw is 82 jaar oud en weduwe. Ze heeft een aanvraag ingediend voor een 
vergunning voor 'wedertoelating buiten Nederland geboren oud Nederlander'. De Raad van State vindt 
dat de IND haar moet toelaten. Daarbij speelt een rol dat de vrouw 42 jaar Nederlandse is geweest en is 
ze 22 jaar als Nederlands ambtenaar werkzaam geweest, is ze in Nederland belastingplichtig en ontvangt 
ze een Nederlands ABP-pensioen. Ook zijn drie van haar vier kinderen Nederlander en wonen zij net als 
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen in Nederland. Verder heeft ze vóór 1982 langdurige perioden 
in Nederland verbleven bij haar toen nog levende moeder en haar kinderen. Tussen 1982 en 2012 heeft 
ze 9 jaar rechtmatig in Nederland verbleven op basis van tijdelijke verblijfsvergunningen. Dit alles 
onderstreept de sterke banden die de vreemdeling nog steeds met Nederland heeft. 
Hoewel ze ook lang in Suriname heeft gewoond, erkent de Raad van State dat de mensen die ze daar 
kende intussen overleden zijn en dat het moeilijk wordt om nieuwe contacten op te bouwen. Daarom 
moet ze in Nederland toegelaten worden. Zie hier. 
 
Rb: afsluitingsregeling Kinderpardon 
In de regeling Kinderpardon telden kinderen die ná de asielprocedure van de ouders waren geboren, niet 
mee. De vraag in deze zaak is of dat in de Afsluitingsregeling anders is. De rechter leest de tekst kritisch 
en oordeelt dat ook kinderen die na afloop van de asielprocedure van de ouders zijn geboren, onder de 
criteria voor de Afsluitingsregeling het kinderpardon vallen. (Rb Utrecht, AWB 20/133, 22.9.20) 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: kortere termijn voor informeren over gedwongen vertrek 
De Dienst Terugkeer en Vertrek moet een gedwongen vertrek vantevoren aankondigen. De termijn stond 
op 48 uur, dit wordt veranderd naar 36 uur. Zie hier. 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Conferentie ‘Samen tegen racisme en discriminatie’, 17okt 12:30-15:10u 
Met de landelijke verkiezingen voor de deur is het een goed moment om de krachten te bundelen en 
met elkaar over standpunten en samenwerkingsmogelijkheden van anti-racismebewegingen te spreken.  
Aanmelden hier. 
 
Project Amsterdam Migratiestad 
Het project Amsterdam Migratiestad deelt kennis over Amsterdamse migratie en toont het belang ervan 
aan voor de ontwikkeling van de stad. Zie hier. 
 

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://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48461.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2335
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48461.html
https://21maartcomite.nl/?p=2141
https://www.amsterdam.nl/stadsarchief/themasites/amsterdam-migratiestad/

