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VACCINATIES VOOR DAKLOZE ONGEDOCUMENTEERDEN 

 
 
Vanaf vandaag is de GGD in 15 regio’s begonnen  met het vaccineren van daklozen en 
ongedocumenteerden die inwonen bij NGO’s. Het gaat om de regio’s: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Haaglanden, Flevoland, Zaanstreek Waterland, Groningen, Brabant-Zuidoost, Hollands Midden, Zuid-
Limburg, Drenthe, Zuid-Holland-Zuid, IJsselland, Hollands Noorden en Limburg-Noord. NGO’s uit deze 
regio’s zijn al door de GGD geïnformeerd. 
 
In een later stadium zullen de landelijke GGD’s ook andere ongedocumenteerden de kans geven zich te 
melden om gevaccineerd te worden. 
 
Informatie over hoe vaccinaties werken in diverse talen is te vinden op de site van Pharos: 
https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/ 
  

https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/
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BASISRECHTEN 

 
Rb: bijstand voor Marokkaanse moeder van NLs kind vanaf datum aanvraag 
Deze vrouw vroeg een verblijfsvergunning als moeder van een NLs kind, en direct ook bijstand. De 
sociale dienst wilde de bijstand pas na 3 maanden wachttijd geven. Maar de rechter vindt dat er direct 
bij aankomst recht op bijstand bestaat. (Rb Rotterdam, ROT 21/1984, 30.4.21) 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: bij besluit over naturalisatie is individuele afweging nodig over strafblad 
Deze zaak gaat over naturalisatie. Normaal kan iemand met een taakstraf niet naturaliseren. Maar in dit 
geval was de taakstraf opgelegd in plaats van een geldboete, bovendien was de geldboete laag. De 
rechter vindt dat de Minister deze persoonlijke omstandigheden had moeten meewegen bij zijn besluit. 
De minister moet opnieuw beslissen over het naturalisatieverzoek (Rb Utrecht, UTR 20/3554, 14.4.21) 
 
Rb: vereisten voor status als verwesterde Afghaanse vrouw 
Uit deze uitspraak blijkt dat de IND bij een Afghaanse vrouw die een asielstatus vraagt omdat ze 
verwesterd is, de volgende aspecten moet meewegen: 
1) het gedrag van de vreemdelinge in het land van herkomst,  
2) de leeftijd die zij had op het moment van haar vertrek,  
3) hoe zij zich in Nederland heeft ontwikkeld en  
4) haar verblijfsduur in Nederland. 
Een verwesterde Afghaanse vrouw moet kunnen vertellen hoe de verwestering zichtbaar is en waarom 
zij haar verwestering niet kan veranderen of verbergen. Ook moet duidelijk zijn welk risico zij loopt in 
Afghanistan door deze zichtbare verwestering. 
In deze zaak vindt de rechter niet dat de vrouw verwesterd is. Ze is op haar 28ste naar Nederland 
gekomen en is moslim, draagt een hoofddoek en heeft nooit problemen gehad in Afghanistan. Zie hier. 
 
Rb: geen voortgezet verblijf Marokkaanse achtergelaten vrouw, te weinig bewijs huiselijk geweld 
Deze vrouw is in 2018 naar Nederland gekomen en in 2019 door haar man in Marokko achtergelaten, 
zonder haar Nederlandse verblijfsvergunning. Zij is met behulp van de Nederlandse ambassade terug 
naar Nederland gereisd. Ze kreeg daarna een status als achtergelaten vrouw. Nu vraagt ze een status 
‘voortgezet verblijf’. 
Eén van de voorwaarden voor een vergunning ‘voortgezet verblijf achtergelaten vrouw’ is dat huiselijk 
geweld de reden is van het verbreken van het huwelijk. Maar deze vrouw heeft geen objectieve bewijzen 
dat er echt huiselijk geweld plaatsvond, alle verklaringen (politie, consul, huisarts) zijn gebaseerd op het 
verhaal van de vrouw zelf. De achterlating alléén is onvoldoende bewijs. Daarom wordt haar aanvraag 
afgewezen. Zie hier. 
 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:4161
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:4843
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CONTROLE EN DETENTIE 

 
 
Rb: zwangere vrouw met lopende aanvraag verblijf bij partner hoeft niet in detentie te blijven 
Deze vrouw is eerder weggelopen toen ze dreigde te worden uitgezet, daarom wil de 
Vreemdelingenpolitie haar in detentie houden. Maar de rechter stelt dat de omstandigheden nu anders 
zijn: zij is zwanger en heeft een aanvraag voor verblijf bij partner ingediend. Bovendien wordt ze 
begeleid door jeugdreclassering en heeft daar een meldplicht. De rechter vindt dat de vrouw vanwege 
deze omstandigheden niet in vreemdelingendetentie hoeft te blijven. Zie hier 
 
Rb: geen zicht op uitzetting Afghanistan ivm vertrek VN-troepen 
Omdat de buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrekken, is er geen capaciteit voor de opvang van 
Afghanen die uitgezet worden. De rechter in den Bosch constateert dat deze situatie nog tot september 
duurt, en dat er daarom geen ‘zicht op uitzetting op korte termijn’ is. Daarom moeten Afghanen uit 
vreemdelingendetentie worden vrijgelaten. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Vacature STIL Utrecht: leidinggevende voor het team Medisch en Ondersteuning (24 upw) 
STIL helpt ongedocumenteerden in Utrecht op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. We zoeken 
een collega voor ons nieuwe managementteam, met speciale aandacht voor gezondheidszorg. 
Sollicitaties graag voor 29 mei naar sollicitatie@stil-utrecht.nl.  
https://www.oneworld.nl/vacaturebank/vacature-leidinggevende-medisch-en-ondersteuning/ 
 
Actie 20.000 namen, 1-28 juni 
Met deze actie herdenken wij de dodelijke slachtoffers van het Europese asiel- en migratiebeleid. We 
maken daarvoor 20.000 gedenktekens die uiteindelijk op het strand van Scheveningen neergezet zullen 
worden. We zoeken groepen die mee willen helpen de gedenktekens te maken. 
Zie migreat.org en facebook.nl/migreat.nl. 
Vragen kun je stellen aan Sofie Croonenberg, sofie@migreat.org of 06 46663239. 
 
 
 
 

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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