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MEDICO INTERNATIONAL : RÜCKKEHR-WATCH/ RETURN WATCH 

 
The European Union and the German Government are promoting ‘voluntary’ repatriation of refugees 
and migrants by offering them the prospect of a promising new start in their respective countries of 
origin. 
 
What impact will these programmes have on the right to asylum and on deportation policies? How could 
reintegration and a new start succeed under precisely the same circumstances as those that caused 
these people to flee or migrate in the first place? Or are these support programmes more about 
repatriating immigrants and refugees as effectively and quietly as possible? 
 
www.return-watch.org 
 
  

http://www.return-watch.org/
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BASISRECHTEN 

 
CRvB: geen bijzondere bijstand voor NLs kind niet in NL 
De Centrale Raad van Beroep doet in deze zaak uitspraak over bijstand voor een Nederlands kind wat 
nog in Marokko verblijft. De vader wilde moeder en kind naar Nederland laten overkomen, maar dat was 
nog niet gelukt. Het kind is wel in de GBA ingeschreven. De Centrale Raad van Beroep maakt duidelijk dat 
alleen Nederlandse kinderen die in Nederland wonen recht hebben op bijstand. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: risico alleenstaande vrouw in Guinee 
In Guinee kunnen alleenstaande vrouwen moeilijk overleven. Deze vrouw is jong en kwetsbaar, en heeft 
geen sociaal netwerk in Guinee. Er zijn wel vrouwenorganisaties maar die hebben te weinig middelen en 
het is dus niet vanzelfsprekend dat zij hulp kunnen bieden. De rechter vindt dat de IND de asielaanvraag 
van deze Guineese vrouw opnieuw moet beoordelen. Zie hier. 
 
Rb: geen toelating niet-Nederlandse dochter van moeder met status bij NLs kind 
Een Chavez-vergunning wordt gegeven aan een ouder van een Nederlands kind, om te zorgen dat het 
kind in Nederland kan opgroeien. In dit geval had de moeder van een Nederlands kind ook een ander 
kind met Indonesische nationaliteit. Dit kind wordt nu door de grootmoeder opgevoed. De rechter vindt 
dat dit kind niet naar de moeder in Nederland mag komen. Zie hier. 
 
Rb: risico terugsturen Ghanees zonder probleemoplossend vermogen 
Zieke vreemdelingen mogen niet naar hun herkomstland worden teruggestuurd als daar geen adequate 
zorg is, of als die zorg niet toegankelijk is. 
Deze zaak gaat over een Ghanees met epilepsie en groot risico op hart- en herseninfarct. Bovendien is hij 
zwakbegaafd en niet goed in staat problemen op te lossen. Hij is niet therapietrouw. Het Bureau 
Medische Advisering (BMA) van de IND had geconcludeerd dat hij onder begeleiding naar Ghana terug 
zou kunnen reizen, en dat er daar medicatie beschikbaar is. De rechter vindt dat het BMA niet voldoende 
rekening heeft gehouden met het feit dat de man zwakbegaafd is en niet therapietrouw. Dit levert een 
extra risico op. De IND moet een nieuw besluit nemen. Zie hier. 
 
Rb: risico terugsturen zwakbegaafde Surinamer 
In deze zaak gaat het over een zwakbegaafde Surinamer met epilepsie, die door zijn tante naar 
Nederland was gehaald nadat zijn beide ouders waren overleden. Hij woont sindsdien bij haar en zij 
verleent mantelzorg. De rechter vindt dat de IND beter moet onderzoeken of deze mantelzorg 
noodzakelijk is, en of er mantelzorg in Suriname bestaat. Zie hier. 
 
Rb: aanvragen van oudere ongedocumenteerden terecht buitenbehandeling gesteld 
In drie Amsterdamse zaken vroeg de advocaat een verblijfsvergunning op grond van artikel 8 EVRM 
(privé-leven). De betrokkenen leefden al meer dan 20 jaar in Amsterdam en twee van hen waren eerder 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1787
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9811
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9737
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9677
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9296
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legaal geweest. De zaken waren 'buiten behandeling gesteld' omdat de legeskosten van 1.086,- niet 
waren betaald. De advocaat had om vrijstelling gevraagd, maar rechter wijst dit verzoek in alle drie de 
zaken af omdat de betrokkenen geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Zie zaak (1), (2), (3) 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: straf mensensmokkel door familieleden 
Deze Syrische broers hebben mensensmokkelaars betaald om hun ouders en zus naar Nederland te 
brengen. Eerdere aanvragen voor nareis en gezinshereniging waren door de IND afgewezen. De rechter 
vindt dit strafbaar en veroordeelt de broers voor een gevangenisstraf van 182 dagen waarvan 180 
voorwaardelijk, plus een taakstraf van 100u. Zie hier. 
 
Rb: geen detentie gezin zonder corona-test 
Veel landen eisen een coronatest voor toelating. Als een vreemdeling de coronatest weigert, kan hij niet 
uitgezet worden. Deze zaak gaat over een gezin wat naar Frankrijk teruggestuurd zou worden, omdat 
Frankrijk hun asielverzoek moet behandelen. Maar omdat het gezin geen coronatest had, en detentie 
van gezinnen maar 2 weken mag duren, vond de rechter dat er 'geen zicht op uitzetting' is en dat de 
detentie onrechtmatig is. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Vaccinaties zonder afspraak, ook voor mensen zonder BSN 
Prikken zonder afspraak (rijksoverheid.nl) 
 
Vacature Amnesty International: (Beleids)medewerker Vluchtelingen en Migranten 32 upw 
Binnen het programma Vluchtelingen en Migranten zet Amnesty zich in voor het tegengaan van 
mensenrechtenschendingen binnen de asielketen en voor een menswaardig Europees migratiebeleid. 
We kijken de komende jaren specifiek naar risico’s van gedwongen terugkeer, bewijsnood en 
vluchtelingen en seksueel geweld. 
De nieuwe medewerker fungeert als inhoudelijk deskundige op dit dossier, voert onderzoek uit en 
bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de externe uitingen, vertegenwoordigt Amnesty extern en op 
ministeries en werkt aan de strategische programma-ontwikkeling. Er is veel ruimte binnen het team 
voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroei. 
We zoeken iemand die scherpe (juridische) analyses kan maken van mensenrechtenschendingen en 
gevoel heeft hoe mensen en organisaties te verbinden aan concrete oplossingen voor betere 
bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa. Amnesty Nederland streeft ernaar de strijd voor 
de bescherming van vluchtelingen en migranten nauwer met de rightsholders samen te voeren. 
Je sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk zondag 3 oktober a.s. 
https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/beleidsmedewerker-vluchtelinge... 
 
 
 

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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9799
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9800
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9801
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:3309
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:9737
https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/
https://www.amnesty.nl/werken-bij-amnesty/beleidsmedewerker-vluchtelingen-en-migranten

