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VACCINATIES ONGEDOCUMENTEERDEN 

 
Ook migranten zonder verblijfsvergunning kunnen zich laten vaccineren. De GGD heeft inloop-locaties in 
het hele land ingericht, zie de lijst op onze site hier. 
 
De GGD deelt geen informatie met de politie of de IND. Je krijgt een papieren bewijs van vaccinatie. 
 
In principe krijg je het Janssen-vaccin, maar zwangere vrouwen of mensen met medische problemen 
kunnen vragen om een ander vaccin.  
  

https://stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Landelijk%20overzicht%20inloop%20ongedocumenteerden%20V1%20-%20GGD%20GHOR.pdf
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BASISRECHTEN 

 
Rb: recht op noodopvang moeder van NLs kind 
Deze Marokkaanse moeder is met haar NLse kind naar NL gekomen. De moeder heeft een vergunning als 
verzorgende ouder van NLs kind gevraagd. Ze krijgt bijstand, maar de gemeente heeft haar verzoek om 
WMO-opvang afgewezen. 
De rechter is het daar wel mee eens, maar vindt ook dat de gemeente haar wel noodopvang moet 
bieden. Dit geldt als humanitaire ondergrens. Zonder noodopvang zou de moeder met haar NLse kind 
niet in NL kunnen blijven. Zie hier. 
 
Staatscourant: aanpassing regeling NLerschap kind van bigaam gehuwde vader 
Na een uitspraak van de Raad van State is het beleid tav. Nederlanderschap van kinderen van bigaam 
gehuwde NLse vaders aangepast. Nu kunnen deze kinderen wel NLer worden. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: risico terugkeer Nigeriaans mensenhandelslachtoffer zonder afbetaalde schuld mensenhandelaar 
Deze Nigeriaanse is bang om teruggestuurd te worden, want de mensenhandelaar heeft een voodoo-
ritueel uitgevoerd, en als ze terugkeert zonder haar schuld af te betalen, loopt zijzelf of haar familie 
gevaar. Zij heeft berichten op facebook die dit ondersteunen. De rechter vindt het verhaal consistent en 
erkent dat terugkeer voor deze vrouw te gevaarlijk is. (Rb Arnhem, NL21.2022, 21.5.21) 
 
HvJ EU: EU-burger die illegaal verklaard is, moet werkelijk hoofdverblijf verplaatsen 
Het EU-Hof heeft besloten dat een EU-burger die zijn verblijfsrecht verliest, niet alleen terug moet keren 
naar zijn land van nationaliteit, maar zich daar ook echt moet vestigen om in de toekomst weer in 
aanmerking te kunnen komen voor een nieuw verblijfsrecht in een ander EU-land. Zie hier. 
 
Rb: geen verblijfsrecht voor Mauretaniër met NLse partner, 20jr in NL 
Uit deze zaak blijkt dat een verblijf van 20 jaar bij een NLse partner in NL niet voldoende is om 
verblijfsrecht te krijgen. Zie hier. 
 
 

CONTROLE 

 
RvS: afweging terugkeerbesluit ivm NLs kind 
De Raad van State bevestigt dat voor een terugkeerbesluit altijd een individuele afweging nodig is. Als 
iemand zegt dat hij in NL een kind heeft, moet nader onderzocht worden of dit tot een status als 
verzorgende ouder leidt. Dat is alleen zo als er daadwerkelijk sprake is van zorgtaken. Zie hier en hier. 
 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2978
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-32019.html
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-719/19
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:6739
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:1346
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:1360
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Staatscourant: voornemen inreisverbod mogelijk bij uitreis 
Vreemdelingen die een terugkeerbesluit hebben gekregen maar daarna illegaal in NL bleven, kunnen bij 
hun uitreis vanuit NL een inreisverbod krijgen. Als er te weinig tijd is vóór het vertrek, kan er nu ook een 
‘voornemen’ opgemaakt worden. Het inreisverbod wordt daarna in de Staatscourant gepubliceerd en 
toegestuurd naar het laatstbekende postadres, of eventueel een e-mailadres. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
E-learning modules on EU Free movement 
Four modules on the EU free movement treaty for non-legal experts working with homeless mobile EU 
citizens. The material offers detailed explanations and concrete examples on how to protect EU citizens’ 
rights. See here 
 
Webinar Sociale Zekerheid EU-burgers 29 september, 10-11:30u 
Tijdens dit webinar zal Paul Minderhoud, hoogleraar in Nijmegen, informatie geven over Sociale 
Zekerheid voor EU-burgers. Bedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met EU-burgers die 
onregelmatig werken/ bijstand krijgen, en die niet zeker weten hoe lang zo iemand nog recht op 
voorzieningen houdt, en hoe ze deze mensen kunnen adviseren.  
Aanmelden verplicht, bij rian.ederveen@stichtinglos.nl. Wil je bij je aanmelding ook een voorbeeld 
sturen van een casus waar je mee te maken had? 
 
ILO: Making decent work a reality for domestic workers: Progress and prospects ten years after the 
adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) 
This new ILO report finds significant challenges for domestic workers’ rights, and highlights the particular 
vulnerabilities facing undocumented domestic workers. The report recommends granting special 
protections or temporary residence permits to undocumented migrants so that people can report 
exploitation or abuse without fear of being reported to immigration enforcement. The report also calls 
for greater formalisation of domestic work, including through regularisation schemes, and for the 
enforcement of social and labour protection law for all domestic workers. Zie hier. 
 
CCV : Handreiking ‘Integrale Aanpak Arbeidsuitbuiting’ 
Deze handreiking heeft als doel om arbeidsuitbuiting aan te pakken en ernstige benadeling van 
werkenden op een integrale wijze effectief aan te pakken met bestaande wettelijke instrumenten. Vaak 
zijn er namelijk meer mogelijkheden dan dat er aanvankelijk gedacht wordt. Zie hier. 
 
End FGM-Network: The impact of asylum laws, policies and practices on FGM-affected women and girls 
in Europe 
This paper intends to explore laws, policies and practices at Member States’ level around the handling of 
FGM-related international protection claims within the respective asylum systems. See here. 
 
 

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://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-32028.html
https://www.youtube.com/watch?v=1on8ciHWFfg&list=PLUCuxEnMqUj1UPcly10-oZBXTktI36r7S
mailto:rian.ederveen@stichtinglos.nl
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_802551/lang--en/index.htm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/rapporten/2021/07/01/tk-bijlage-1-handreiking-integrale-aanpak-arbeidsuitbuiting
https://www.endfgm.eu/content/documents/reports/EndFGMEU_Asylum-Report-in-7-EU-countries.pdf

