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TEKEN VOOR IEDEREEN-AANDESLAG.NL
Een leven in afhankelijkheid, zonder grip op de eigen toekomst, zonder van betekenis te kunnen zijn
voor anderen is ziekmakend. In Nederland is er een maatschappelijke werkelijkheid van mensen zonder
(verblijfs-)status wiens leven vast komt te zitten omdat ze niet terug kunnen en omdat ze hier niets
mogen. De wetgeving die deze mensen uitsluit is gebaseerd op het idee dat zij daardoor wel
vertrekken.
Die gedachte miskent de realiteit aan meerdere kanten. Betrokkenen bij de ondersteuning van mensen
zonder status denken dat het tijd is om deze werkelijkheid onder ogen te zien en aan oplossingen te
werken. Wegkijken lost niets op.
Teken ook: www.iedereen-aandeslag.nl. En deel je ervaringen met activering via info@iedereenaandeslag.nl
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1. BASISRECHTEN
CRvB: VBL ook voor vreemdelingen in toelatingsprocedure
In antwoord op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over het recht op
onderdak, oordeelde de CRvB en de RvS in november 2015 dat de VBL de aangewezen opvangplek is.
In deze zaak gaat het over een man die nog in procedure is en die procedure in NL mag afwachten.
Toch besluit de CRvB dat hij opvang in de VBL kan krijgen. Lees hier.
In een andere zaak maakt de RvS duidelijk dat opvang in de VBL alleen beschikbaar is als iemand mee
wil werken aan terugkeer. Lees hier
Hoge Raad: Nederlanderschap voor kind wat pas op volwassen leeftijd door vader is erkend
Deze zaak betreft een kind van een Nederlandse vader in Australie, dat met zijn beide ouders in
gezinsverband opgroeit maar de vader is formeel met een ander getrouwd. De Hoge Raad besluit dat
deze situatie in Nederland tot afstamming zou leiden, en besluit dat het kind vanaf de geboorte
Nederlander is. Lees hier
RvS: voor registratie Liberiaanse scheiding in NL is Bill of Divorcement nodig
In Liberia is het huwelijk traditioneel voltrokken. Voor de scheiding is een Certificate of Divorce
overhandigd, zonder apostille of legalisatie, maar met Notary Certificate. De Raad van State besluit dat
dit onvoldoende is volgens de Liberiaanse wet, en weigert inschrijving. Lees hier

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: verlenging besluitmoratorium Jemen
Het besluit- en vertrekmoratorium voor vreemdelingen uit Jemen wordt met een half jaar verlengd,
tot 13 augustust 2016. Dit omdat de veiligheidssituatie nog steeds slecht is. Beslissingen worden
uitgesteld en Jemenieten krijgen opvang. Lees hier
Rb: voor plaatsing als Marokkaans pleegkind (kalafa) is verzoek van Centrale Autoriteit nodig
Dit Marokkaanse kind wordt al meer dan twee jaar financieel en emotioneel verzorgd door de
pleegouders die in NL wonen. Deze willen het kind naar NL uitnodigen. De rechter besluit dat hiervoor
een formeel verzoek van de Marokkaanse Centrale Autoriteit inzake Kinderaangelegenheden nodig is,
en een rapportage over de noodzaak. Die ontbreken. Lees hier
Rb: geen verblijf bij kind want Somalische nationaliteit staat niet vast
Deze man vraagt verblijf bij zijn kind wat onder toezicht gesteld is. Hij verblijft al 17 jaar illegaal in
Nederland. De rechter wijst dit verzoek af omdat hij zijn Somalische nationaliteit niet kan bewijzen (VK
Rb Rotterdam (mk), AWB 15/2205, 28.1.16).
Rb:besluit ingangsdatum EU-burgerschap kan pas zodra noodzakelijk
De rechter oordeelt dat het EU-burgerschap zonder aanvraag verkregen wordt, zodra aan de
voorwaarden voldaan wordt. Er is dan ook geen mogelijkheid om de ingangsdatum vast te stellen. De
ingangsdatum is soms relevant, bijvoorbeeld voor het duurzaam verblijf na 5jr en voor een besluit over
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de consequenties van gebruik van sociale zekerheid. De ingangsdatum moet bepaald worden bij een
procedure over de consequenties, besluit de rechtbank (VK Rb Amsterdam (mk), AWB 15/8320, 2.2.16)
RvS: psychische problemen kinderen vereisen speciaal beoordelingskader
Centrum 45 heeft een rapport gemaakt over de psychische problematiek van kinderen en waarin deze
verschillen van die van volwassenen. Het BMA, de Medische dienst van de IND, heeft hiermee echter
geen rekening gehouden toen zij de psychische problematiek van de kinderen beoordeelde. De rechter
vindt dat het BMA een nieuw rapport moet maken. Lees hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Weekprogramma Vluchtroute, 14-18mrt Pakhuis de Zwijger Amsterdam
Een week lang programma’s, films, eten & gesprekken over vertrekken, onderweg zijn en aankomen.
Zie hier: https://dezwijger.nl/special/vluchtroute
Peoples Global Action on migration, development and human rights, 6-10 dec 2016 Dhaka
The PGA provides an essential space to enable civil society to critically engage the governments’ GFMD
process and to challenge states to undertake migration and development policy-making from a human
rights framework, as well as hold governments accountable to their international human rights and
development commitments. Info : http://dhaka.peoplesglobalaction.org/
Vacature SPV-er bij Seguro in Utrecht, 32upw
Stichting Seguro zorgt voor opvang en begeleiding van de meest kwetsbare ongedocumen-teerden in
Utrecht. Bewoners hebben vaak traumagerelateerde klachten. Bij sommigen speelt een (vermoeden
van een) persoonlijkheidsstoornis. Veel bewoners hebben het vertrouwen in de hulpverlening verloren
en zijn zorgen begeleidingmijdend. Stichting Seguro is op zoek naar een SPV-er voor de begeleiding van
deze doelgroep. Sollicitaties uiterlijk 20 maart aan het bestuur, info@seguro-opvang.nl. Lees hier.
Dokters van de Wereld: nieuwe website en zorgpas
Dokters van de Wereld heeft een nieuwe site met alle informatie over zorg voor onverzekerbaren, met
een pagina voor ongedocumenteerde migranten en een pagina voor zorgverleners.
Bovendien heeft Dokters van de Wereld een ‘Zorgpas’ ontwikkeld, een informatiefolder op
broekzakformaat, bedoeld voor zorgbehoevende ongedocumenteerde migranten. De passen kunnen
besteld worden via: Cleering@doktersvandewereld.org
Petitie Welkom Vluchtelingen
The refugees must be rescued and welcomed !
Teken via: https://www.policat.org/validate/0002329923-83618547413
Teken voor Hananias De Oliviera
Hananias De Oliveira vluchtte als 14-jarige in 2001 uit Angola, en is nu 15jr in NL. Hij moet blijven!
https://petities.nl/petitions/oliveira-hoort-in-nederland
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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.

