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GUTMENSCH SCHEURKALENDER 2021 

 
Met de Gutmensch Scheurkalender 2021 willen de makers het maatschappelijke debat over asiel, 
migratie, vluchtelingen en extreemrechts een beetje bijsturen, de fatsoenlijke kant op. 
 
We kennen de argumenten van de luidruchtige tegenstanders: een ‘tsunami van nepvluchtelingen’ 
bedreigt onze verzorgingsstaat, we worden omgevolkt waar we bij staan en ze willen onze dochters in 
boerka’s proppen. Er is nauwelijks ruimte voor nuance of bespiegeling. 
 
Deze kalender is voor de gewone burger die zich op verjaardagsfeestjes, op het werk, in de kroeg, in de 
klas laat overschreeuwen, of de discussie ingewikkeld vindt en niet zo gauw tegenargumenten paraat 
heeft. De kalender voorziet ze elke dag van feiten en contexten waarmee ze elk debat vol zelfvertrouwen 
aan kunnen. 
 
Linda Polman, auteur van Niemand wil ze hebben. Europa en zijn vluchtelingen, is eindredacteur. Met 
medewerking van oa. Adriaan van Dis, Geert Mak, Sheila Sitalsing en vele anderen. 
Bestellen hier, zie ook: https://gutmensch.org/ 
  

https://www.uitgeverijjurgenmaas.nl/product/de-gutmensch-scheurkalender-2021
https://gutmensch.org/
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TOELATINGSBELEID 

 
RvS: einde verblijfsrecht als toerist vanwege delicten 
Een toerist mag elke 180 dagen 90 dagen in Europa verblijven. In deze gaat het over de vraag of een 
toerist uitgezet mag worden als hij een strafblad heeft. 
Uit een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat het criterium dat het 
misdrijf een ‘actuele en ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving’ vormt in 
dit geval niet van toepassing is. Wel moet het besluit tot uitwijzing redelijk zijn in relatie tot de ernst van 
het delict en moet rekening gehouden worden met de individuele omstandigheden. 
In dit geval besluit de Raad van State dat een Albanees die wiet teelde uitgewezen mag worden. Zie hier 
 
Rb: partner van NLer kan ook jaren na gezamenlijk verblijf in Belgie zich nog in NL bij partner voegen 
Als een Nederlander zich in een ander EU-land vestigt, krijgt diens partner in dat andere EU-land een 
verblijfsrecht (‘EU-route’ of ‘Belgie-route’). Na minimaal een halfjaar daadwerkelijk wonen in dat andere 
land, kan het stel zich ook weer samen in NL vestigen. 
Deze zaak gaat over een stel dat jaren geleden gedurende twee jaar samen in Belgie woonde. De vrouw 
keerde naar NL terug, de man bleef in Belgie. Na vier jaar besloot de man ook naar NL te komen. 
De rechter vindt dat het stel met allerlei documenten voldoende heeft aangetoond dat zij in het verleden 
daadwerkelijk gezamenlijk in Belgie woonden, waardoor de man wel het recht heeft gekregen om zich bij 
zijn vrouw in NL te voegen, zelfs na vier jaar. Zie hier. 
 
Rb: nader onderzoek nodig naar belang stiefvader voor zorg aan ziek stiefkind 
Deze Ghanese man zorgt met zijn partner voor zijn zieke stiefkind. Hij vraagt een verblijfsvergunning als 
verzorgende vader, die wordt afgewezen omdat hij de aanvraag niet in het herkomstland heeft 
ingediend. 
De rechter vindt dat de IND beter moet afwegen wat het vertrek van de stiefvader betekent voor het 
stiefkind. Als het stiefkind in NL blijft, krijgt het dan nog genoeg zorg? En als het stiefkind mee naar 
Ghana gaat, is er daar dan voldoende zorg? Er moet een nieuw besluit genomen worden. (Rb 
Amsterdam, AWB 19/9966, AWB 19/9967, 13.8.20) 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: terecht identiteitscontrole bij bier drinken in park 
Deze man ging met een tas bier naar een park in Amsterdam om samen met zijn vriend te drinken. 
Omdat bier drinken in het park verboden is, vroeg de politie om zijn identiteit. Omdat de man geen 
identiteits-document had, werd hij opgepakt en kwam hij in vreemdelingendetentie terecht. 
De rechter vindt dat de politie correct heeft gehandeld. Zie hier. 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Debat: Zwoegen in de schaduw, 21 sept 20u de Balie Amsterdam  
Amsterdam telt naar schatting duizenden ongedocumenteerden. Velen van hen werken zonder papieren 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2067
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:8860
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:8080
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in de schoonmaak, horeca, bouw of andere legale sectoren en dragen zo bij aan de economie van de 
stad. Maar in deze schaduweconomie vinden ook misstanden en uitbuiting plaats. Ongedocumenteerden 
kunnen in handen vallen van malafide werkgevers, mensenhandelaren en huisjesmelkers. 
Welke rechten worden geschonden en hoe houden we dit met zijn allen in stand? 
https://debalie.nl/programma/zwoegen-in-de-schaduw-21-09-2020/ 
 
Amnesty International, Stichting LOS en Dokters van de Wereld:'Isolatie in vreemdelingen-detentie'. 
In 2015 concludeerden deze organisaties dat isolatie ernstige gezondheidsrisico's met zich mee kan 
brengen. De Nederlandse overheid heeft destijds toegezegd om isolatie waar mogelijk terug te dringen.   
Helaas zijn wetgeving, beleid en praktijk om isolatie te voorkomen in vreemdelingendetentie niet of 
nauwelijks verbeterd. Uit dit rapport blijkt dat het aantal isolaties fors gestegen, met name isolatie in de 
eigen reguliere cel. Hoewel er in de eigen cel meer faciliteiten zijn, heeft deze vorm van isolatie 
grotendeels dezelfde negatieve effecten als isolatie in een kale cel. 
De organisaties roepen de overheid op ervoor te zorgen dat (ook in de vreemdelingendetentie) het 
beleid er op is gericht isolatie te voorkomen en uiteindelijk uit te bannen. Zie hier. 
 
Nieuw adres Wereldhuis Amsterdam 
Arie Biemondstraat 103 
1054 PD Amsterdam 
Openingstijden: 
- Maandag: 10:00 - 12:00 uur. Lunch: 11:30 uur 
- Dinsdag t/m vrijdag: 10:00 - 15.30 uur. Lunch: 13:00 uur. 
- Zaterdag & zondag: 12:00 - 14:00 uur. Lunch: 13:00 uur. 
 
Gewijzigde openingstijden Kruispost Amsterdam 
Op dit moment kampen wij op de Kruispost met onderbezetting wat betreft (huis)artsen. Hierdoor 
kunnen wij niet garanderen dat wij steeds tijdens de reguliere tijden open zullen zijn. Als we wel open 
zijn dan kunnen we niet garanderen hoeveel mensen we kunnen zien en zullen we mogelijk mensen 
moeten wegsturen. Het rooster is in de ochtenden redelijk gevuld deze maand maar de avonden lijken 
leeg te blijven.  
Het is daarom raadzaam om eerst te bellen of we open zijn. Telefoonnr 020 6249031 
 

 
 
 
 
 

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en 
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet 
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen. 
 

https://meldpuntvreemdelingendetentie.nl/wp-content/uploads/Rapport-Isolatie-Webversie-2020.pdf

