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DOKTERS VD WERELD: OPROEP NOODOPVANG IN WINTERMAANDEN 

 
Dokters van de Wereld deed een oproep aan het Kabinet om noodopvang te continueren: 
 
'Wij roepen de overheid op om het tijdelijke dak- en thuislozenbeleid om te vormen tot een duurzame 24-
uursopvang met begeleiding. Het steeds tijdelijk op en af tuigen van de noodopvang omdat er dan weer 
een hele, dan weer een halve lockdown is, is niet te volgen, bewerkelijk en duur. 
Zorg dat de opvang voor iedereen wordt geboden, in ieder geval tot 1 april 2021. Nederland en al haar 
inwoners moeten de komende maanden zoveel mogelijk gezond blijven. En dat geldt ook voor dak- en 
thuislozen, ongeacht hun status.' 
 
Zie de Brief aan de TK. En Teken onze petitie: Niemand op Straat! 
  

https://doktersvandewereld.org/wp-content/uploads/2020/12/brief-TKcie-VWS-Corona-opvang.pdf
https://doktersvandewereld.org/campagnes/niemand-op-straat/
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TOELATINGSBELEID 

 
EHRM: belang kind weegt zwaarder dan strafblad vader 
Deze zaak speelde in Groot Brittannie. De Nigeriaanse ouders van drie jonge kinderen waren veroordeeld 
voor het vervalsen van aanvragen voor verblijfsvergunningen. Vanwege het strafblad werd de 
verblijfsvergunning van de vader ingetrokken. De advocaat klaagde hierover bij het het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zijn belangrijkste argument was de belangen van de kinderen, 
met name het jongste kind. Dat heeft een ernstige hartziekte en moet geopereerd worden. Het kind 
heeft daarom veel zorg nodig. 
Het Hof oordeelde dat de verblijfsvergunning van de vader niet ingetrokken had mogen worden. Zie hier. 
 
Rb: partner heeft geen belang bij beoordeling mvv-aanvraag want verblijft al in NL 
Deze Nigeriaan vroeg vanuit Nigeria een mvv (visum voor langdurig verblijf) voor verblijf bij zijn 
huwelijkspartner. Deze aanvraag was afgewezen. Intussen reisde hij met een visum naar Nederland en 
vroeg hij hier asiel. Hij wil dat zijn aanvraag voor de mvv alsnog inhoudelijk behandeld wordt. 
De IND vond dat niet nodig, omdat hij al in NL is. De rechter is het daarmee eens. Zie hier. 
 
Rb: brieven van artsen en aangifte bij politie onvoldoende bewijs voor slachtoffer huiselijk geweld 
Als een relatie van een buitenlandse partner is verbroken als gevolg van het huiselijk geweld, kan de IND 
een verblijfsvergunning 'niet tijdelijke humanitaire gronden' geven. Om het huiselijk geweld te bewijzen 
zijn brieven nodig van de politie en de hulpverlening. 
In dit geval waren er brieven van een psycholoog, een huisarts, en een aangifte bij de politie. Maar de 
IND vond dat deze brieven te laat waren opgesteld, de vrouw had al vóór het verbreken van de relatie 
moeten praten met de dokter over het huiselijk geweld. Ook de aangifte bij de politie is niet objectief, 
want gebaseerd op haar eigen verklaringen. De rechter is het hiermee eens. Zie hier. 
 
Rb over kinderpardon: mogelijk kansen voor kinderen die ná de asielprocedure zijn geboren en kinderen 
van ouders met een strafblad 
In twee uitspraken oordeelden rechters over kinderen die een aanvraag hebben gedaan voor de 
Afsluitingsregeling Kinderpardon. De ene zaak gaat over kinderen die ná de asielprocedure van de ouders 
zijn geboren, de andere over een kind met een vader die veroordeeld was (in 2005, vóór de geboorte van 
de kinderen). In beide gevallen vond de rechter dat het kind wel in aanmerking komt voor de 
Afsluitingsregeling. Zie hier en Rb Middelburg, 20/761, 5.11.20. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Oproep: deel verhalen van Eritrese vluchtelingen 
De organisaties STIL, Here to Support, Ex-AMA-team maken zich zorgen over een te hoge bewijslast in 
Eritrese zaken en de verwachting dat Eritrese mensen hulp moeten vragen van de autoriteiten van wie 
ze gevlucht zijn. Daarnaast vragen we ons af wat er met deze doelgroep gebeurt wanneer zij geen kant 
op kan. Daarom willen wij graag inventariseren hoeveel ongedocumenteerde Eritrese mensen zich nu in 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-205796
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:12281
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11932
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11992
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Nederland bevinden zonder de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken en zonder gedwongen uitgezet te 
worden. 
Daarom zoeken wij contact met organisaties die afgewezen Eritrese vluchtelingen hebben begeleid sinds 
eind 2017. Je kunt een e-mail sturen aan eritresebewijsnood@gmail.com. 
 
Herdenking van omgekomen vluchtelingen op weg naar Europa, 10 dec, 12:30 – 13:30 Den Haag 
De grenzen van Europa zijn levensgevaarlijk. Dagelijks komen mannen, vrouwen en kinderen om die de 
overtocht proberen te maken. Mensen die op zoek waren naar veiligheid en bescherming. De laatste vijf 
jaar verdronken ruim 15.000 mensen onderweg naar Europa. Dit kan niet langer zo doorgaan! 
Op donderdag 10 december a.s., op de internationale dag van de mensenrechten, herdenken wij de 
duizenden mensen die vaak naamloos en in stilte stierven. Je kunt fysiek of digitaal deelnemen. Meld je 
aan hier. 
 
Boek Elias Steinhilper: Migrant Protest - Interactive Dynamics in Precarious Mobilizations 
Migrant protest has proliferated worldwide in the last two decades, explicitly posing questions of 
identity, rights, and equality in a globalized world. This book explores the interactions and spaces 
shaping the emergence, trajectory, and fragmentation of migrant protest in unfavourable contexts of 
marginalization. The book focusses on precarious migrants, including both asylum seekers and 
'illegalized' migrants. 
https://www.aup.nl/en/book/9789463722223/migrant-protest, 23.12.20 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
 

http://www.cordaid.nl/herdenking2020
https://www.aup.nl/en/book/9789463722223/migrant-protest

