
Nieuwsbrief LOS 12-5, 28 februari 2022 
 

1 
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156 

info@stichtinglos.nl  • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448 

 
 
 
 
 

 
 
NIEUWSBRIEF, jaargang 12 nr. 5 
28 februari 2022 
 
 

INHOUD 
TOELATINGSBELEID ....................................................................................................................................... 2 
CONTROLE EN DETENTIE ............................................................................................................................... 2 
WAT IS ER TE DOEN ....................................................................................................................................... 3 
 
 
 
 

GESPREK: 'OUD & ONGEDOCUMENTEERD', 7MRT 19:30U ROTTERDAM 

 
 
Duizenden mensen in Rotterdam leven zonder verblijfspapieren. Vooral over de ouderen onder hen 
maken we ons grote zorgen. Mensen die al 15 of 20 jaar hier zijn, en soms nog veel langer. Ze hebben 
vaak een heel leven opgebouwd, met werk, of een gezin. Nu ze oud worden, nemen hun krachten af, 
lichamelijk en psychisch. Werken kan niet meer. Opvang of hulp is er niet, uitzicht op legaal verblijf 
evenmin. Wie zijn deze al bijna bejaarde Rotterdammers? Wat zijn hun levensverhalen? 
 
Op 7 maart neemt Ernest van der Kwast ons mee in de levens van deze ouderen. Richard Staring 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) en Frederiek de Vlaming (Regenboog Groep) presenteren kersvers 
onderzoek. Er zijn ervaringsverhalen van Thea Noga (straatarts in de Pauluskerk), Mahtob Boot 
(vluchtelingenwerker Pauluskerk), Eva Bezem (advocaat Prakken d'Oliveira) en een Rotterdammer 
zonder papieren. 
 
Vooraf aanmelden is verplicht. Het gesprek is ook live te volgen op YouTube.  
 
 
 
 
 
 
  

https://pauluskerkrotterdam.us13.list-manage.com/track/click?u=d5014795019005928c8b32e8d&id=d4e9524f0b&e=4186065605
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TOELATINGSBELEID 

 
SvJ&V: besluit en vertrek moratorium Soedanese politiek activisten 
In december 2021 heeft de Raad van State besloten dat het mogelijk te gevaarlijk is voor Soedanese 
politiek aktivisten om teruggestuurd te worden naar Soedan. Vanwege die uitspraak heeft de 
Staatssecretaris nu besloten om beslissingen in zaken van politiek aktivisten uit te stellen voor een half 
jaar. Soedanees aktivisten krijgen in die periode recht op opvang in een AZC. Zie hier. 
 
RvS: bij meerderjarig NLs kind moet IND afhankelijkheidsrelatie tijdens minderjarigheid onderzoeken 
Een verblijfsvergunning als verzorgende ouder van NLs kind (Chavez-Vilchez) is ‘declaratoir’: als je aan de 
voorwaarden voldoet heb je die vergunning, ook voordat de IND dit heeft bevestigd. 
De Raad van State vindt daarom dat de IND achteraf moet beoordelen of een verzorgende ouder van een 
kind wat inmiddels meerderjarig is, al tijdens diens minderjarigheid verblijfsrecht had. In dit geval valt 
dat oordeel overigens negatief uit. Zie hier. 
 
Rb: geen duurzaam verblijf na 5jr verblijf bij NLs kind, niet gewerkt en geen inschrijving UWV 
Het verblijfsrecht als verzorgende ouder van NLs kind (Chavez-Vilchez) kan niet leiden tot een vergunning 
onbepaalde tijd of als Nederlander. Als de ouder werkt kan het wel leiden tot duurzaam verblijf. 
Voorwaarde is minstens 1jr gewerkt en gedurende 5jr beschikbaar voor de arbeidsmarkt. 
In deze zaak vindt de rechter dat de ouder onvoldoende heeft gewerkt en niet steeds beschikbaar was 
voor de arbeidsmarkt. Deze moeder heeft dus geen recht op ‘duurzaam verblijf’. Zie hier. 
 
Rb: naturalisatie na 5jr samenwonen ondanks verblijfsgat 
Deze vrouw had vijf jaar lang een verblijfsvergunning bij partner, en vroeg daarna naturalisatie aan. 
Intussen verliep haar vergunning. Wel bleef ze samenwonen met haar partner. Formeel zou ze geen 
naturalisatie mogen krijgen omdat ze geen verblijfsvergunning meer had, maar de rechter vindt dat haar 
verblijfsrecht feitelijk doorliep op grond van de Gezinsherenigingsrichtlijn. Ze mag genaturaliseerd 
worden. Zie hier. 
 
Rb: universiteit kan weigeren buitenlandse student in te schrijven 
Deze zaak gaat over een studieverblijfsvergunning. De Erasmus Universiteit weigerde om de aanvraag 
voor een verblijfsvergunning als student te ondersteunen. De student vroeg de IND om een vergunning, 
maar de IND verwees naar de Universiteit. Ook de rechter is het daarmee eens: het is de beslissing van 
de Universiteit om al dan niet buitenlandse studenten toe te laten. Zie hier. 
 
 

CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: wel zicht op uitzetting naar Algerije 
Intussen hebben meer rechtbanken geoordeeld dat er wél weer zicht is op uitzetting naar Algerije, 
hoewel er geen verandering is in de situatie: de nieuwe consul heeft nog geen LP’s afgegeven voor 
vreemdelingen in detentie. Zie oa hier. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/24/tk-besluit-en-vertrekmoratorium-voor-politieke-opposanten-uit-sudan/tk-besluit-en-vertrekmoratorium-voor-politieke-opposanten-uit-sudan.pdf
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2022:458
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:617
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:238
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1234
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1433
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Rb: nog geen zicht op uitzetting naar Marokko 
Ook Marokkanen worden weer in detentie gezet. Maar rechters vinden nog niet dat er iets is veranderd 
en oordelen dat er geen zicht is op uitzetting  naar Marokko. Zie hier. 
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1085 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Petitie: opvang Oekraïeners in NL 
Hoe meer mensen zich uitspreken voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, hoe groter de druk om 
het enige juiste te doen: mensen op de vlucht voor oorlog een veilige plek bieden. 
https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/solidair-met-oekraine 
 
Lisa Berntsen, Conny Rijken, Tesseltje de Lange : Migranten zonder verblijfsvergunning - Rechten en 
sociaal-economische positie in Nederland  
Dit boek vertelt over het leven van migranten zonder verblijfsvergunning in Nederland, en legt uit welke 
deze groep heeft. Uit het onderzoek blijkt dat het vaak moeilijk is voor migranten zonder 
verblijfsvergunning om de rechten die ze hebben, bijvoorbeeld als werknemer of als patiënt, ook te 
verwezenlijken. Het boek eindigt met adviezen voor verbetering van de rechten van deze groep. Zie hier. 
 

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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1085
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:1085
https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/52883

