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VACATURES HULP AAN ONGEDOCUMENTEERDEN UTRECHT EN A’DAM
Er zijn drie vacatures in ons veld deze zomer: een voor juridisch begeleider bij ASKV (Amsterdam), een
voor casemanager bij Seguro (Utrecht) en een voor coordinator bij Huize Agnes (Utrecht).
Zie meer informatie hier.
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BASISRECHTEN
Rb: ingangsdatum recht op voorzieningen van het COA voor hoogzwangere vrouw
Vrouwen die hoogzwanger zijn kunnen een tijdelijke voorziening van het COA krijgen vanaf 6 weken vóór
tot 6 weken ná de bevalling. Daarvoor moet eerst toestemming aan de IND gevraagd worden. Daarna
kan het nog even duren voordat het COA plaats heeft. De rechter maakt duidelijk dat (met
terugwerkende kracht) recht bestaat op de voorziening vanaf het moment van aanvraag. (Rb Groningen,
AWB 18/7770, 23.5.19).

TOELATINGSBELEID
RvS: beoordeling duurzaam verblijf parter EU-burger zonder inkomen en zonder bijstand
Deze zaak gaat over een Turkse partner van een Duitser die in NL woonde. Daarom kreeg hij
eenverblijfsvergunning als partner van een EU-burger. De Duitser stierf binnen een jaar, de Turkse
migrant bleef in NL. HIj heeft nog even in loondienst maar daarna als ZZP’er in zijn levensonderhoud
voorzien. Hij heeft nooit een beroep gedaan op bijstand. Na vijf jaar verblijf als partner van (overleden)
EU-burger vroeg hij een vergunning ‘duurzaam verblijf’. De IND wees dit af omdat hij niet aantoonbaar
inkomen heeft gehad.
De Raad van State beslist dat de IND zorgvuldiger moet kijken naar het inkomen als ZZP‘er en de
leefsituatie: iemand die sober leeft kan van minder rond komen dan de norm. Ook moet het feit dat de
aanvrager geen bijstand nodig had hierbij meewegen. Zie hier.
SvJ&V: nieuwe schrijnendheid-elementen
De Staatssecretaris heeft besloten om twee nieuwe categorieën vreemdelingen aan te wijzen die een
vergunning ‘schrijnend’ kunnen krijgen.
1. Getuigen die erg veel risico lopen door hun getuigenis hebben recht op bescherming van de
overheid
2. Kinderen die onder een Kinderbeschermingsmaatregel vallen. Zij en hun gezinsleden kunnen
alleen overgedragen worden naar een land waar deze maatregel voortgezet kan worden. Als dat
niet lukt, dan horen de kinderen en hun gezinsleden een status te krijgen.
Zie de maatregel hier.

TOEZICHT EN TERUGKEER
Rb: DT&V mag asielzoeker niet naar ambassade sturen zolang asielprocedure nog loopt
In deze zaak verplichtte de Dienst Terugkeer en Vertrek een asielzoeker om alvast naar de Ambassade te
gaan voor de vaststelling van de identiteit en om een Laissez Passer te regelen. Maar de asielzoeker
wachtte nog op de beroepszaak van zijn asielverzoek. De rechter vindt dat de DT&V dan geen contact
met de Ambassade mag eisen. Zie hier.

2
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

Nieuwsbrief LOS 9-16, 5 augustus 2019

WAT IS ER TE DOEN?
Info Aanpassingen Mensenhandel-regeling, 27 aug 15:15 - 17:00 uur den Haag
Op 1 augustus wordt de verblijfsregeling mensenhandel aangepast, zie hier. JenV organiseert voor de
geïnteresseerden een bijeenkomst waar we de inhoud van de Kamerbrief met jullie zullen bespreken, en
waar jullie vragen kunnen stellen.
Locatie: Turfmarkt 147, in de N22-05 - Schiermonnikoog – zaal.
Aanmelden kan door een email te sturen naar Jeroen Steijsiger w.j.steijsiger@minjenv.nl.
Lezing Pim Fischer over recht op opvang, 2sept 16-18u Keizersgrachtkerk Amsterdam
Vanaf 1 april 2019 zijn in vijf steden de rijksvoorzieningen voor ongedocumenteerden (LVV’s) van start
gegaan. Dit heeft grote consequenties voor het recht op opvang. Wat is er anders geworden? En hoe zat
dat nou met die menselijke waardigheid die gerespecteerd zou moeten worden? Tijdens deze
bijeenkomst gaan we het hierover hebben.
Taal: Nederlands. Locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam
Algemene informatie en/of aanmelding mail@amsterdamcityrights.org
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