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KANSFONDS: EXTRA GELD VOOR CORONA-INITIATIEVEN  

 
Omdat de nood nog steeds heel groot is, heeft Kansfonds voor dak- en thuislozen, ongedocumentereden 
en mensen die in grote armoede leven de noodhulp verlengd tot eind 2020. Het gaat onder andere om 
leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat de noodhulp ook in 2021 wordt gecontinueerd.  
Naar de website 
 
  

https://kansfonds.us9.list-manage.com/track/click?u=a42760be13953040d25194f47&id=b43b9f4ffb&e=bc0cf04ee0
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TOELATINGSBELEID 

 
Rb: risico op disproportionele bestraffing bij terugkeer Marokkaanse met buitenhuwelijks kind 
Deze zaak gaat over een Marokkaanse vrouw die in NL een kind heeft gekregen van een Syrische man. In 
Marokko wordt seks buiten het huwelijk bestraft met gevangenisstraf. De rechter vindt dat een 
schending van het verbod op onmenselijke behandeling. Ze mag daarom niet worden uitgezet. Zie hier 
 
Rb: status voor Soedanese vrouw vanwege risico herbesnijdenis na hersteloperatie 
Deze Soedanese vrouw die een hersteloperatie heeft ondergaan na haar besnijdenis, heeft in NL asiel 
gevraagd. De IND heeft het asielverzoek afgewezen omdat de vrouw hoogopgeleid is en er voor 
zelfstandige vrouwen in Soedan geen risico is op herbesnijdenis. 
Maar de advocaat heeft laten zien dat andere vrouwen in deze situatie wel een asielvergunning kregen. 
Daarom moet dat voor deze vrouw ook gelden, vindt de rechter. (Rb Amsterdam, NL20.6162 en 
NL20.7559, 5.10.20) 
 
Rb: 81-jarige moeder moet toegelaten worden bij dochter in NL 
De toelatingscriteria voor buitenlanders zijn aangescherpt vanwege corona. Daarom werd deze 81-jarige 
vrouw uit Zuid-Afrika, die hier haar dochter wilde bezoeken, aan de grens geweigerd. Zij werd in een 
hotel gezet en moest terugkeren. 
De rechter vindt dat het corona-beleid Europees beleid is. In andere landen worden familieleden wel 
toegelaten. Daarom had deze vrouw ook niet geweigerd mogen worden. (Rb Haarlem, AWB 20/7449, 
9.10.20) 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: vreemdelingendetentie na reguliere huiscontrole toegestaan 
Deze man zit nu in vreemdelingendetentie met de bedoeling hem uit te zetten. Hij stelt dat hij niet 
opgepakt had mogen worden. 
De Raad van State constateert dat de politie eerst naar het adres ging vanwege klachten van de buren 
over burenruzie. Daarna controleerden zij de identiteitsdocumenten van de aanwezigen. In zo’n situatie 
is dat toegestaan. De man is dus terecht in vreemdelingendetentie gezet. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
COOL: Nieuw netwerk voor ongedocumenteerden Leiden 
Een aantal organisaties en individuen uit Leiden heeft het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden 
gestart: COOL. Een groep mensen die strijdt voor het welzijn van ongedocumenteerden die permanent 
tussen wal en schip vallen - de kwetsbaarsten der kwetsbaren - en hen in woord en daad een broodnodig 
steuntje in de rug biedt. Juist nu in coronatijd.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:10461
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2400
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Een project van COOL is LOF, Leids Ongedocumenteerden Fonds. LOF helpt met de financiering van de 
allereerste levensbehoeften van ongedocumenteerden die voor hulp bij hen aankloppen. 
https://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/2020/10/wij-zijn-cool 
 
NOO!! - Mensen leven in Nederland op straat! 
Door een falend vluchtelingenbeleid leven er duizenden ongedocumenteerden op straat. 
Vind jij ook dat dat niet kan en wil je helpen door opvang te bieden? 
Sluit je dan aan bij het landelijke Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak (NOO) 
Het netwerk dat de krachten wil bundelen van mensen zoals JIJ! 
Meld ja aan bij Tom Waalewijn: twaalewijn@gmail.com 
 
Diaconaal Weekend Leiden: Geef Leidse ongedocumenteerden een humaan bestaan, 7-8 nov 
We weten hoe met name de opvang van deze groep vluchtelingen in ons land vaak ter discussie staat. 
Vandaar dat we dit jaar een uitgebreide, zestien pagina's dikke themakrant uitgeven, onder de titel Krant 
zonder Papieren met nadere achtergronden, boek- en filmsuggesties rond dit onderwerp.  
https://www.debakkerijleiden.nl/nieuws/2020/10/diaconaal-weekend-2020-laat-ze-niet-vallen 
 
Webinar MPC: ‘Covid19 and Systemic Resilience: What Role for Migrant Workers? ’, 9nov 9-17:30u 
The online conference provides an opportunity for a first discussion of key themes and priorities for a 
new research and policy agenda on migrants and systemic resilience, with a focus on food production, 
health services, and social care. It will discuss the implications of a concern with systemic resilience for 
how we assess the effects of labour migration and how we design migration policies and related public 
policies. The conference is free and open to all but registration is required. 
The Zoom link to the Webinar will be provided following registration.  
 
Journal of the Transnational Migrants’ Coordination 
This journal shows that in all countries, whether inside or outside Europe, migrants face the link between 
their juridical status, the residence permit, and a series of conditions depending upon work, income, 
family and their state of origin. In this context, racist and patriarchal violence are instrumental to impose 
the worst condition to migrants, in particular migrant women, for whom family reunification means 
dependency on their husbands’ documents. Against all this we demand documents for all migrants, valid 
in all Europe, detached from employment contract, income, wage and family.  
https://www.coordinamentomigranti.org/wp-content/uploads/2020/10/TMC-JOURNAL-PUBLISHER-EN-
FINALE.pdf, okt20 
 
 

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. 
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