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VACCINATIES: INLOOP ONGEDOCUMENTEERDEN 

 
In een aantal steden kunnen ongedocumenteerden zich laten vaccineren. 
 
-  Leiden en omgeving (Wassenaar, Noordwijk, Alphen), woensdag 30 juni. 
Mensen moeten zich via de Fabel aanmelden. Je kunt langskomen op het inloopspreekuur, elke 
woensdag tussen 1 en 4 uur, Middelstegracht 36, Leiden. Of per telefoon/whatsapp 071-5127619, of per 
email: info@defabel.eu. Na aanmelden krijg je een tijdstip waarop je naar de vaccinatielocatie kunt.  
Op woensdag middag 23 juni is er in Leiden een informatiebijeenkomst met een GGD-arts waarop 
mensen vragen kunnen stellen. Ook daarvoor kunnen mensen zich via de Fabel opgeven, en zij krijgen 
dan een tijdstip door. 
 
- Rotterdam 28 juni – 8 juli, Maassilo 
Er is vrije inloop: 
Maandag 28 juni tot en met donderdag 1 juli, 09.00 – 16.00 uur 
Vrijdag 2 juli, 09.00 – 21.00 uur 
Maandag 5 juli tot en met donderdag 8 juli, 09.00 – 16.00 uur 
Vrijdag 9 juli, 09.00 – 21.00 uur 
De prik is veilig en is gratis 
  
- Andere steden, zie hier.  

mailto:info@defabel.eu
https://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Landelijk%20overzicht%20inloop%20ongedocumenteerden%20V1%20-%20GGD%20GHOR-1.pdf
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TOELATINGSBELEID 

 
SvJ&V: asielbeleid Nigeria 
In het nieuwe beoordelingskader voor Nigeriaanse asielzoekers wordt als uitgangspunt genomen dat  
vrouwen en meisjes die vrezen voor gendergerelateerd geweld (incl. besnijdenis) geen veiligheid elders in 
Nigeria kunnen vinden. Eerder gold dit uitgangspunt alleen voor vrouwen die vrezen voor besnijdenis. 
Zie hier. 
 
Rb: belang bij procederen voor betere status na Chavez-vergunning 
Een Chavez-vergunning is een verblijfsvergunning bij NLs kind. Rechters hebben geoordeeld dat deze 
status altijd tijdelijk is, je kunt er geen permanent verblijfsrecht mee krijgen. Voor ouders van een NLs 
kind is het dus belangrijk om het verblijfsrecht sterker te maken. Bijvoorbeeld door een aanvraag voor 
'privé- of familieleven' (8EVRM) aan te vragen. Deze rechter heeft besloten dat zo'n aanvraag inderdaad 
belangrijk is en in behandeling genomen moet worden. (Rb Amsterdam, AWB 20/7104, 17.5.21) 
 
Rb: belangen zieke NLse stiefzoon meewegen in asielprocedure Irakese stiefmoeder 
Deze Irakese moeder heeft asiel gevraagd, maar haar asielredenen worden niet geloofd. Zij heeft een 
relatie met een nederlandse man en een zieke stiefzoon. Deze rechter vindt dat de vrouw niet met haar 
zieke stiefzoon naar Irak teruggestuurd kan worden, omdat hij daar geen goede zorg kan krijgen. 
(Rb Amsterdam, NL20.6423 en NL20.1310S, 18.8.20) 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Pakhuis De Zwijger Uitbuitingsvrije Stad, 28 juni 18:30u 
In het recente onderzoek “onzichtbaar” van de Ombudsman Metropool Amsterdam is aandacht 
gevraagd voor de kwetsbaarheid van ongedocumenteerde jongeren, arbeidsmigranten en ouderen als 
het gaat om zorg, wonen, onderwijs en uitbuiting. Tijdens dit programma gaan we in gesprek met 
Wethouder Rutger Groot Wassink, Ombudsman Metropool Amsterdam Arre Zuurmond en diverse 
belangengroepen en organisaties van ongedocumenteerden en bestuurders om te praten hoe we de 
aanbevelingen van het rapport ook in de praktijk kunnen brengen.  
https://dezwijger.nl/programma/uitbuitings-vrije-stad 
 
Vacature STIL-Utrecht: Leidinggevende Organisatie en Medisch, 24upw 
STIL is op zoek naar een leidinggevende voor het team Organisatie en Medisch (24 uur / week). 
Solliciteren voor 1 juli 2021 per mail naar sollicitatie@stil-utrecht.nl.  
https://www.stil-utrecht.nl/media/41453/vacature-leidinggevende-organisatie-medisch-stil-juni-
2021.pdf 
 

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://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/17/tk-landenbeleid-nigeria/tk-landenbeleid-nigeria.pdf
mailto:sollicitatie@stil-utrecht.nl

