Nieuwsbrief LOS 10-12, 8 juni 2020

NIEUWSBRIEF, jaargang 10 nr. 12
8 juni 2020

Inhoud
1. BASISRECHTEN....................................................................................................................................... 2
2. TOELATINGSBELEID ............................................................................................................................... 2
3. CONTROLE ............................................................................................................................................. 2
4. WAT IS ER TE DOEN? ............................................................................................................................. 3

MONDKAPJES BESTELLEN BIJ AMSTERDAM CITY RIGHTS
Amsterdam City Rights is de organisatie van Amsterdammers met en zonder papieren, die opkomt voor
de rechten van ongedocumenteerden in de stad. Zij zijn begonnen met de productie van mondkapjes, zie
hier.
Om ongedocumenteerden de kans te geven om gebruik te maken van het openbaar vervoer, krijgt
iedere ongedocumenteerde in de Amsterdamse gemeentelijke opvang twee wasbare mondkapjes. Het
plan is om nu ook mondkapjes te maken voor andere Amsterdammers. Zo kunnen we iets teruggeven
aan de stad. Daarnaast ligt er een plan om een kit samen te stellen waarmee mensen zelf hun
mondkapje kunnen naaien.
JIJ kunt ze ook kopen! Voor slechts €5,-! Mail naar mondkapjes@heretosupport.nl. De bestelling komt
dan terecht bij de makers. De opbrengst gaat direct naar de makers. Dit is voor hen een mogelijkheid om
eigen geld te verdienen, een bijdrage aan de maatschappij te leveren en te investeren in nieuw
materiaal.
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1. BASISRECHTEN
Rb: ernstig zieke patient mag niet uit asiel-opvang worden verwijderd
Het gaat om een psychisch zieke mevrouw die onder behandeling staat van een internist, longarts,
neuroloog, anesthesist en een oogarts. Ze is bekend met suikerziekte en hoge bloeddruk. Ze staat onder
behandeling van een reumatoloog in verband met diffuse pijnklachten.
Voor de psychiatrische aandoeningen wordt mevrouw twee tot drie maal per week bezocht voor een
steunend en structurerend contact en voor observatie van het psychiatrisch beeld. Mevrouw zou nog te
instabiel zijn voor een traumabehandeling. De verwachting is dat er meer in de orde van jaren dan in
maanden gedacht moet worden.
De rechter vindt dat deze vrouw niet uit de asielopvang verwijderd mag worden. Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
RvS: samenwoning in Belgie wordt niet geloofd, want partner was ook in NL ingeschreven
Dit stel is getrouwd en stelt in Belgie samen te wonen. De vrouw was ook in Nederland ingeschreven. De
rechter twijfelt daarom aan het samenwonen. Omdat het samenwonen niet wordt geloofd, komt de man
ook niet in aanmerking voor het Nederlanderschap, waar hij recht op zou hebben na 3jr samenwonen
met echtgenote. Zie hier.
Rb: kind van 2 jaar moet voor verblijfsvergunning terug naar herkomstland
Dit kind van twee jaar woont in Nederland met zijn moeder, vader, en stiefbroers. De IND wijst de
aanvraag voor een verblijfsvergunning af, het kind moet met zijn moeder de aanvraag vanuit het
herkomstland indienen. Intussen kan de moeder per skype contact houden met de rest van het gezin,
ook als het lang duurt. De rechter is het hiermee eens.
Overigens voldoet het gezin niet aan het inkomensvereiste, en zal de aanvraag vanuit het herkomstland
waarschijnlijk daarom afgewezen worden. Zie hier.
Rb: geen verblijfsvergunning bij NLs kind wat ouder is dan 18jr
Een ouder van een Nederlands kind heeft recht op een vergunning zodat het Nederlandse kind in de EU
kan blijven. Deze vader vroeg een vergunning, maar zijn Nederlandse kind was toen nét 18jr geworden.
De IND wees de aanvraag daarom af. Volgens de IND is de leeftijdsgrens voor meerderjarigheid in de EU
18jr, en wordt uitgegaan van de datum aanvraag en niet eerder. De rechter is het hiermee eens. Zie hier.

3. CONTROLE
Rapportage Vreemdelingenketen vertrekcijfers
Uit de rapportage vreemdelingenketen over 2019 blijkt dat maar 46% van de vreemdelingen die had
moeten vertrekken, ook aantoonbaar vertrokken is (11.660 van de 25.600).
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De Dienst Terugkeer en Vertrek realiseerde maar 43% daadwerkelijk vertrek van hun caseload (7.220 van
de 16.880). Van de Dublinclaimanten die moesten vertrekken, is maar 40% aantoonbaar vertrokken
(2.430 van de 6.370). Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
UN Women Guidance note: Addressing the impacts of the COVID-19 pandemic on women migrant
workers
This guidance note highlights the emerging impacts of the COVID-19 pandemic on women migrant
workers, focusing on the key challenges and risks they face. It makes recommendations in the context of
the economic and social response and recovery packages that governments are putting forward,
supported by examples of existing good practices from around the world.
View online/download
Publication in full (PDF, 272KB)
PICUM: A Worker is a Worker: How to Ensure that Undocumented Migrant Workers Can Access Justice
This report explores judicial and state-based non-judicial labour complaints and redress mechanisms that
are in place in 15 EU member states, and what happens or would happen when undocumented workers
try to use them. The report is based on the experiences of organisations working on the frontline
assisting workers in those countries. It points to some practices that are noteworthy for being
particularly problematic or promising, including some interesting examples from outside of the EU.
Finally, it suggests recommendations to improve enforcement of labour standards and access to justice.
https://picum.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Worker-is-a-Worker-full-doc.pdf, mrt20
Justin Zeit: PROIZVOD - Mijn koninkrijk Tartarus in de wereld van de vrouwenhandel
Proizvod is het verhaal van binnenuit, over de wijze van handelen, de gehanteerde methodes en de
structuur van sex trafficking. Het beschrijft de indoctrinatie en manipulatie van de slachtoffers. Hoe de
vrouwen, ontdaan van hun identiteit, verkracht, getatoeëerd en geconditioneerd werden en hoe ze
vanuit het buitenland naar West-Europa werden getransporteerd.
"Proizvod' (Kroatisch voor "product') laat de denkwijze van de mensenhandelaar zien. Waarom deed hij
wat hij deed? En waarom kon hij dat zo overtuigend voor zichzelf rechtvaardigen?
https://www.bol.com/nl/c/pumbo-nl-b-v/16141607/?lastId=40342, mei20
WODC: De weg(en) naar verblijfsrecht - Waarom buitenlandse slachtoffers van mensenhandel
gebruikmaken van de asielprocedure
Een tijdelijke verblijfsvergunning mensenhandel wordt (bijna altijd) verstrekt zodra een vermeend
slachtoffer aangifte doet. Wanneer het strafrechtelijk onderzoek wordt geseponeerd vervalt de tijdelijke
verblijfsvergunning. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM) vermoedt dat een vervolgaanvraag
niet-tijdelijk humanitair vaak uitblijft doordat veel slachtoffers kiezen voor een reguliere asielprocedure.
Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie)
onderzocht wat de reden daarvoor is en hoe kansrijk een dergelijke asielaanvraag is. Worden de rechten
en speciale belangen van vermeende slachtoffers van mensenhandel voldoende gewaarborgd in een
asielprocedure? Zie hier
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

