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VACATURE MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE
Bij Stichting LOS is ook gevestigd het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Doel van het Meldpunt is het
verbeteren van de omstandigheden in vreemdelingendetentie en tijdens uitzettingen. Vreemdelingen in
detentie kunnen ons gratis bellen. We luisteren naar hun verhalen, ondersteunen hun klachten, maken
die bekend via nieuwsbrieven en social media en lobbyen voor verbetering van het beleid.
Bij het Meldpunt is een vacature Projectmedewerker voor 16-32upw, zwangerschapsvervanging. Zie de
vacature hier. Solliciteren kan tot 11 oktober 2020.
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BASISRECHTEN
Gerechtshof: ingangsdatum zorgverzekering gelijk ingangsdatum verblijfsrecht
Deze zaak gaat over de zorgverzekering na gezinshereniging. De buitenlandse partner reisde in met mvv
(inreisvisum) en vroeg direct na inreis haar verblijfsvergunning aan. Zij vroeg een zorgverzekering aan
toen zij nog geen pasje in handen had. Later kreeg ze een pasje met als ingangsdatum de datum van
aanmelding. De zorgverzekering wilde haar pas verzekeren vanaf de ontvangstdatum van het pasje. Het
gerechtshof vindt dat de zorgverzekering in elk geval moet ingaan per datum aanvraag zorgverzekering.
Zie hier

TOELATINGSBELEID
RvS: vergunning als verzorgende ouder bij NLs kind geeft geen recht op naturalisatie na 5jr
Normaal kunnen migranten na 5jr naturaliseren, mits ze hun inburgeringstest hebben gehaald. Dat geldt
niet voor migranten met een vergunning die ‘in de aard tijdelijk’ is.
Volgens de Raad van State is een vergunning als verzorgende ouder van een NLs kind (Chavez) ‘in de aard
tijdelijk’, omdat het kind ooit volwassen wordt. Daarom leidt het nooit tot naturalisatie. Dat kan alleen
als de ouder zelf voldoet aan de vereisten als gezinslid van EU-burger, dwz. als hij/zij voldoende verdient.
Zie hier.
Rb: vergunning op humanitaire gronden nog mogelijk
Sinds januari 2019 kan een vergunning ‘schrijnend’ alleen nog maar aangevraagd worden bij een eerste
toelatingsaanvraag. De rechter in deze zaak maakt duidelijk dat er in het Vreemdelingenbesluit nog
steeds een mogelijkheid voor een vergunning op ‘humanitaire gronden’ staat, en ook een vergunning op
privé-leven (8EVRM). In deze zaak -over een man met ernstige psychische problemen- vindt de rechter
dat de IND moet afwegen of een vergunning op één van deze gronden gegeven kan worden. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
HvJ EU: strafbaarstelling illegaal verblijf
In NL is verblijf met een inreisverbod strafbaar gesteld. Ongedocumenteerde migranten kunnen een
inreisverbod krijgen als ontdekt wordt dat ze zich niet hebben gehouden aan de plicht NL te verlaten.
Migranten met een strafblad krijgen een ‘zwaar inreisverbod’, anderen krijgen een 'licht inreisverbod'.
Het Hof van Justitie van de EU heeft al eerder geoordeeld dat een inreisverbod pas in werking treedt na
uitreis. Dat zou betekenen dat de NLse wet, die verblijf in NL met een inreisverbod strafbaar stelt, in
strijd is met het EU-recht. NLse rechters hebben gevraagd om nadere uitleg.
In deze zaak legt de rechter van het EU-Hof van Justitie uit dat het inreisverbod geen reden voor
bestraffing kan zijn. Maar een land kan wel andere wetten maken die illegaal verblijf strafbaar stellen,
met name bij ‘gevaar voor de openbare orde’. Zo’n wet bestaat nog niet in NL. Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN?
Fairwork: Online informatiebijeenkomsten: Uitbuiting ongedocumenteerden in tijden van corona, 6okt
10-12u Den Haag en 8okt 10-12u Amsterdam
FairWork organiseert in oktober twee online informatiebijeenkomsten over arbeidsuitbuiting in tijden
van corona. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor vrijwilligers van migranten- en steunorganisaties in
Amsterdam of Den Haag die (ook) werken met de doelgroep ongedocumenteerden en die niet eerder
een training van FairWork hebben gevolgd. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden kan tot 3 oktober via info@fairwork.nu, met vermelding van voorkeurstaal NLs of ENG.
Deelnemers die zich aanmelden krijgen een link toegestuurd.
STUV-Leiden stopt op 1 januari 2021
Vanwege het besluit van de gemeenteraad van Leiden van december jl. om niet langer onderdak te
verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers vervalt per 1 oktober de financiering van de gemeente aan
STUV voor de laatste opvang. Thans vangt STUV nog 5 bewoners op die door psychische en/of fysieke
aandoeningen niet zelfredzaam zijn. Deze opvang kan STUV, met behulp van externe sponsoring, tot
uiterlijk 1 januari a.s. realiseren.
Het aanbod van de gemeente om samen met Vluchtelingenwerk een loketfunctie uit te voeren (zonder
huisvestiging), sluit niet aan op de visie en missie van STUV. Derhalve ziet het bestuur van STUV zich
genoodzaakt de werkzaamheden van de stichting per 1 januari 2021 te beëindigen.
https://www.stuv-leiden.nl/opheffen-stuv/
Het Printrights team zoekt stoffen!
We krijgen veel requests voor mondkapjes van ongedocumenteerde Amsterdammers die geen geld
hebben voor mondkapjes. Het PrintRights team kan alle prints of effen stoffen gebruiken, zolang het
100%katoen is. Stuur een bericht naar Printrights als je stoffen hebt! Dankjewel!
Heb je geen stoffen maar wil je wel deze actie steunen? Doneer een beetje voor nieuwe stoffen via deze
tikkie: https://tikkie.me/pay/rsdo44fldts95n6dpojj

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet3
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