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MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE
Het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS verzamelt klachten over de omstandigheden in
vreemdelingendetentie. Wij onderzoeken deze meldingen, klagen indien wenselijk en mogelijk bij
geschikte instanties en vragen hiervoor aandacht bij politiek en media.
Doel van het Meldpunt is om de situatie in de detentiecentra inzichtelijk te maken en de detentieomstandigheden te verbeteren. Hiertoe wordt de media geïnformeerd en worden juridische procedures
over klachten over de detentieomstandigheden gevoerd.
Bent of kent u iemand in vreemdelingenbewaring? En heeft u vragen omtrent medische zorg,
(isoleer)cellen, de behandeling, het eten, de klachtenprocedures of andere aspecten van
vreemdelingendetentie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u met uw klacht in de hoop de
detentieomstandigheden te kunnen verbeteren.
www.meldpuntvreemdelingendetentie.nl
Telefoonnummer vanuit detentie: 0800-3388776 (gratis)- Telefoonnummer van buiten: 010-7470156
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1. BASISRECHTEN
Rb: nader onderzoek schijnerkenning NLs kind, om voor opvang en bijstand in aanmerking te komen
Sinds de uitspraak Chavez-Vilchez is het makkelijker geworden om een verblijfsvergunning te krijgen bij
NLs kind. Deze Surinaamse vrouw zonder verblijfsvergunning heeft een 3-jarig dochtertje, wat recent is
erkend door een NLse man. De IND twijfelt of de erkenning niet enkel als doel heeft om de moeder een
status te verlenen, en daarmee recht op opvang en bijstand te creeeren. De rechter is het daarmee eens.
De erkenning zal waarschijnlijk worden vernietigd. De vrouw krijgt geen recht op opvang en bijstand als
statushouder. Als ze daadwerkelijk dakloos wordt, zal een voorziening worden getroffen. Zie hier
Utrecht: geen bijstand Belgische partner van Nederlander gedurende eerste 3mnd
EU-burgers hebben de eerste drie maanden verblijfsrecht als toerist, maar geen recht op sociale
zekerheid. Deze Belgische vrouw, die bij haar NLse partner, kan de eerste maanden dus geen beroep
doen op bijstand, ondanks het feit dat haar verblijf als duurzaam bedoeld is. De gemeente kort de
bijstand van de NLse partner tot 70%. (College van B&W Utrecht, b17.0719 (bob), 21.6.17)

2. TOELATINGSBELEID
Rb: vergunning niet intrekken ondanks strafblad, 31jr in NL en psychische problemen
Deze Marokkaan verblijft sinds zijn 14de al 31jr legaal in NL maar heeft een flink strafblad. De IND wil zijn
verblijfsvergunning intrekken. Volgens de rechter zijn de misdrijven de laatste jaren lichter geworden
(winkeldiefstallen), en heeft hij nauwelijks een band met Marokko. Hij heeft een goede band met zijn
zus, die ook in NL woont en zijn mentor is geworden vanwege zijn psychische problemen. Het is
onduidelijk of in Marokko een mentor en medische zorg mogelijk zijn. Zie hier
Rb: hoewel eerder schijnrelatie is vastgesteld, moet nieuwe aanvraag na 3jr serieus onderzocht worden
De aanvraag ‘verblijf bij partner’ is eerder afgewezen omdat het een schijn-relatie zou zijn. Al eerder is
vastgesteld dat schijnrelaties naar echte relaties kunnen evolueren. Nu, 3jr later, vraagt het stel opnieuw
verblijf. Ze zijn nu getrouwd en nog steeds bij elkaar. De rechter vindt dat de relatie onderzocht moet
worden, mogelijk is het nu wel een echte relatie. Er zijn verklaringen van bekenden, ook die moeten
serieus genomen worden. Zie hier
Rb: verbljifsvergunning ivm priveleven, 10jr rechtmatig verblijf van totaal 15jr in NL en inburgering
Deze Ethiopische vrouw verblijft al 15jr in NL waarvan 10 jaar rechtmatig; deels vanwege de
asielprocedure en deels vanwege verblijf bij partner. Ze is ingeburgerd en werkt. De rechter vindt dat de
vrouw intussen priveleven heeft opgebouwd in NL, en dus een vergunning moet krijgen. (VK Rb
Amsterdam, AWB 16/6572, 16/6573, 20.7.17)
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3. CONTROLE EN DETENTIE
INLIA: uitzettingen uit Nederland vooral naar Albanie
In het eerste halfjaar van 2017 zijn in totaal 1.570 vreemdelingen in bewaring genomen en 490
vreemdelingen (minder dan 1/3!) uitgezet naar het land van herkomst. De meest voorkomende landen
waar naar toe werd uitgezet waren: Albanie (160), Afghanistan (40), Georgie (30), Servie (20) en Polen
(20). Zie INLIA, 9.8.17

4. WAT IS ER TE DOEN?
Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 7sept 10.15-13u Utrecht
Het Platform Migranten Zonder Verblijfsvergunning is de netwerk-bijeenkomst van hulpverleners aan
ongedocumenteerden uit het hele land. Op de agenda staan deze keer:
- Wat kun je ondernemen tegen rapporten van deskundigen van de IND (BMA, Bureau Documenten,
Bureau Land en Taal?). Door Corinne de Klerk van Binnenstad Advocaten Amsterdam.
- Verblijf bij NLs kind, het arrest Chavez en ervaringen tot nu toe. Door Sander Schuitemaker, DCI.
Contact: Rian Ederveen, Stichting LOS
ASKV: Publieksbijeenkomst basisrechten ongedocumenteerden, 7sept 18-20u Wereldhuis A’dam
Tijdens de bijeenkomst zullen we ingaan op basisrechten rondom juridische bijstand, gezondheidszorg,
opvang, onderwijs en werk – de juridische facetten waar ongedocumenteerden dagelijks mee te maken
krijgen. Aanmelden: pao@askv.nl t.a.v. Arja & Marloes; facebook-event: http://bit.ly/2tTibfv
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die hulp bieden aan migranten
zonder verblijfsvergunning
(‘ongedocumenteerden’).
Stichting
LOS zet zich in voor de
basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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