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DOKTERS VAN DE WERELD: PETITIE VOOR OPVANG VOOR IEDEREEN
Wie niet zeker is van goede opvang, is aan het overleven, dag tot dag, en denkt niet eens aan terugkeer
of vertrek. Opvang en gezondheid zijn mensenrechten, waar je ook vandaan komt. Daar mag je, volgens
onze eigen rechters, geen extra voorwaarden aan stellen.
De tijd van dralen is voorbij, de nood is hoog en het Rijk aan zet. Kabinet, biedt nú geld voor hulp waar
daklozen morgen iets aan hebben. Voor opvang, overdag en ’s nachts, en ongeacht het jaargetij. Help
praktische drempels te verlagen, biedt meer bedden, of een opslagplek voor spullen. Teken de petitie
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BASISRECHTEN
Rb: kinderen uit bigaam huwelijk kunnen wel erkend worden en de nationaliteit van de vader krijgen
Deze zaak gaat over een Marokkaans/ Nederlandse man die twee vrouwen heeft. Zijn tweede huwelijk is
niet rechtsgeldig in Nederland. Hij heeft de kinderen uit zijn tweede huwelijk erkend en wil daarvoor
Nederlandse paspoorten aanvragen.
Volgens de rechter kan de vader de kinderen inderdaad erkennen en dus ook paspoorten voor hen
aanvragen. Erkenning heeft volgens de rechter niets te maken met de huwelijkse staat van de ouder.
Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Beleid: boetes referenten en vreemdelingen
Voor veel verblijfsvergunningen moet een referent de vreemdeling uitnodigen. Dat kan zijn een partner,
een werkgever, of de school. De staatssecretaris heeft nu beleid gemaakt voor het opleggen van boetes
als de referent of de vreemdeling zich niet houdt aan de verplichtingen die bij het referentschap horen.
Volgens de beleidsregels moet er altijd een belangenafweging gemaakt worden, een vergunning mag
niet zomaar worden ingetrokken. Bij een eerste overtreding volgt eerst een waarschuwing.
De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding, maximaal € 1.500 voor
natuurlijke personen. Zie hier.
Rb: geen asiel voor vrouw met vluchtelingstatus in Malta en man met vluchtelingstatus in NL
Deze zaak gaat over een vrouw met vluchtelingenstatus in Malta. Ze heeft een partner die een
vluchtelingenstatus in Nederland heeft, en is zwanger van hem. Ze vraagt een vergunning in Nederland.
De rechter vindt dat de man eerst moet proberen een vergunning in Malta te krijgen, zodat ze daar
samen kunnen zijn. (Rb Amsterdam, NL20.1102 en NL20.1103, 14.2.20)
Rb: toelating partner bij ernstig zieke bejaarde Nederlandse echtgenoot
Deze Marokkaanse vrouw vraagt een verblijfsvergunning om legaal te verblijven bij haar bejaarde
Nederlandse echtgenoot. Hij heeft haar zorg nodig, want hij heeft botkanker, staat onder controle bij de
oncoloog en de trombosedienst, en heeft het aan zijn hart. De vrouw woont al in Nederland en staat hier
onder behandeling bij Equator voor psychische problemen.
Volgens de rechter is duidelijk dat de benodigde zorg voor de man in Marokko niet beschikbaar is, en dat
de vrouw ook niet in staat is om dat voor de man te regelen. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Walk of Shame 9 apr- 9 mei, Athene - Triest
Groepjes van Europeanen lopen samen met vluchtelingen de zware route over de Balkan van
Griekenland naar Italië, door Macedonië, Servië, Bosnië, Kroatië en Slovenië. Zij doen dagelijks verslag
via live video. Daarnaast worden er in heel Europa evenementen georganiseerd en kan men ook vanuit
huis meedoen. Zie: https://wegaanzehalen.nl/
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