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PETITIE: KOM IN ACTIE VOOR AFGHAANSE VLUCHTELINGEN
Met deze petitie roepen zeven organisaties het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de
bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben.
Wat moet er gebeuren?
1. Een nieuw asielbeleid voor Afghanistan
2. Evacueer Afghaanse medewerkers
3. Ondersteun de buurlanden
4. Maak solidaire Europese afspraken
https://actie.vluchtelingenwerk.nl/petitie-vluchtelingen-afghanistan
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BASISRECHTEN
Rb: arbeidsmarktaantekening ouder van NLs kind
Een ongedocumenteerde ouder van een NLs kind kan vragen om een verblijfsvergunning bij dat kind
(‘Chavez-procedure'). Bij de aanvraag beoordeelt de IND of deze kansrijk is. Als dat zo is, dan krijgt de
aanvrager een sticker in het paspoort met de aantekening dat arbeid vrij is toegestaan.
In deze zaak procedeert de moeder over het feit dat zij een sticker kreeg zónder zo’n aantekening. De
rechter geeeft haar gelijk. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Besluit- en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Afghanistan
Sinds 26 augustus is het besluit- en vertrekmoratorium Afghanistan van kracht. Afghanen zonder opvang
kunnen zich vanaf die datum melden in Ter Apel. Dit geldt niet voor Afghanen met 1F of die van ernstige
misdrijven worden verdacht, en Afghanen die in een ander land een status hebben of asiel moeten
vragen (Dublinclaimanten). Zie hier
Rb: faciliterend visum voor verblijf bij EU-partner ondanks geen samenwonen
Deze zaak gaat over een partner van een Roemeen die in Nederland verblijft. De buitenlandse partner
wil naar Nederland komen en heeft een faciliterend visum gevraagd, dat is een bijzonder visum voor
verblijf als familielid van een EU-burger. De IND heeft de aanvraag afgewezen, omdat in het NLse beleid
staat dat de partners 6 maanden moeten hebben samengewoond om een relatie als ‘duurzaam’ te
beoordelen.
De rechter vindt dat dit 6maanden-criterium niet in de EU-richtlijnen staat, het gaat om een individuele
afweging waarbij alle aangedragen feiten en omstandigheden meegewogen moeten worden. De IND
moet van de rechter een nieuw besluit nemen.
Beroep gegrond. (Rb Zwolle, NL21.3605, 5.8.21)

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: vreemdelingendetentie onrechtmatig als terugkeerland niet genoemd
Het Hof van Justitie EU heeft onlangs bepaald dat een terugkeerbesluit duidelijk moet maken naar welk
land de vreemdeling moet terugkeren. Dat kunnen ook meerdere landen zijn, als de vreemdeling
aliassen gebruikt.
In deze zaak stond geen terugkeerland in het terugkeerbesluit vermeld. De vreemdeling gebruikte
meerdere aliassen met meerdere herkomstlanden. De rechter vindt dat niet duidelijk was naar welk land
de vreemdeling moest terugkeren. Daarom is de detentie onrechtmatig en moet hij worden vrijgelaten.
Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN
Aanbod workshop Rode Kruis/ Fairwork: Ken je Rechten als je werkt
Het Rode Kruis en FairWork bieden een gratis informatieve en participatieve voorlichting aan die zich
richt op ongedocumenteerde migranten. Tijdens de workshop leren deelnemers wat hun
(arbeids)rechten zijn in Nederland, over de risico’s op mensenhandel en hoe zij zichzelf hiertegen kunnen
beschermen.
Contact Maïté Theze-Lassus via mtheze-lassus@redcross.nl voor een gratis sessie op maat.
Aanbod training Rode Kruis/ Fairwork: Mensenhandel/uitbuiting onder ongedocumenteerden
Het Rode Kruis en FairWork bieden een training aan in het signaleren van mensenhandel en de
vervolgstappen. Tijdens de training behandelen we drie vormen van mensenhandel; seksuele-, crimineleen arbeidsuitbuiting. Na de training zijn hulpverleners in staat om signalen van mensenhandel te
herkennen, deze adequaat op te volgen, en preventief zowel rechten als risico’s te bespreken met
ongedocumenteerde mensen om hen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen tegen uitbuiting.
Contact Maïté Theze-Lassus via mtheze-lassus@redcross.nl.

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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