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TRAINING SEMINAR ON EU ADVOCACY, 27-28OKT BRUSSEL 

 
The European Council on Refugees and Exiles (ECRE) and the United Nations High Commission for 
Refugees (UNHCR) are organising a two-day in person training seminar on EU advocacy in Brussels.  
 
Travel and accomodation costs will be covered by the organisation. Preference will be given to people 
with a refugee background, representatives of refugee-led organisations, and refugee advocates.  
 
Find more information here. Deadline for registration is 28 August.  
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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. 
 

BASISRECHTEN 

 
Rb: alsnog kinderopvangtoeslag voor vader van NLse kinderen, vrouw later naar NL gekomen 
De procedure voor inreis van de moeder van NLse kinderen is niet soepel verlopen. De vader moest in de 
tussentijd kinderopvang regelen, om te voorkomen dat hij zijn werk zou verliezen. De vraag in deze 
procedure is, of hij daarvoor recht heeft op kinderopvang-toeslag. 
De rechtbank vindt dat de vader niet benadeeld mag worden door de trage procedure om zijn vrouw 
naar Nederland te laten komen. Daarom moet hij toch kinderopvangtoeslag krijgen. Zie hier. 
 
Rb: geen detentie als ongedocumenteerde aangifte wil doen, vanwege free in – free out beleid 
Het Free in – Free out beleid van de politie houdt in dat ongedocumenteerden het recht hebben om 
aangifte te doen, en dat zij dan niet in detentie gezet mogen worden. Deze man wilde aangifte doen, 
maar dat lukte niet. Hij werd wel in vreemdelingendetentie genomen. De rechter stelt dat dit in strijd is 
met het beleid en de Slachtofferrichtlijn. Hij moet vrijgelaten worden. Zie hier. 
 
 

TOELATINGSBELEID 

 
Rb: Algerijn met Franse status moet aanvraag voor verblijf bij gezin indienen vanuit herkomstland 
Deze Algerijn met Franse status kan aantonen dat hij al sinds minstens 2011 in NL woont met zijn 
partner, haar kinderen uit een eerdere relatie en hun gezamenlijke kinderen. De rechter vindt 
desondanks dat hij geen mvv-vrijstelling krijgt. Hij moet de aanvraag indienen vanuit Frankrijk of Algerije 
en ook voldoen aan de overige vereisten. Zie hier. 
 
HvJ EU: voor nagereisde ouders naar kind is samenwonen of financiële steun niet noodzakelijk 
Het EU-Hof van Justitie besluit dat het voor ouders, die nareizen naar hun kind met asielstatus in Europa, 
niet noodzakelijk is om samen te wonen of financiëel afhankelijk te zijn van het kind. Wel moeten er 
natuurlijk familiebanden zijn die concreet beleefd worden. Dit betekent dat het verblijfsrecht van 
nagereisde gezinsleven niet verloren hoeft te gaan als het kind zelfstandig woont. Zie hier. 
 
 

WAT IS ER TE DOEN 

 
Training: digital storytelling, 27-28aug Amsterdam 
Het Europese Digimi project richt zich op het verbeteren van het thuis-voelen van nieuwkomers in hun 
nieuwe omgeving door middel van (digitale) storytelling. We ontwikkelden hiervoor een methode en een 
webapp, waarmee mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan en verhalen delen.  
In deze tweedaagse training kun je meer kennis en ervaring opdoen in het werken met verhalen, ook 
digitaal. Bovendien gaan we in op hoe je met verschillende groepen werkt en hoe je mensen kunt 
verbinden. De vaardigheden die je opdoet, kun je meteen in de praktijk uitproberen, tijdens het Digimi 
Event, dat op 18 September plaatsvindt in Amsterdam. 
Schrijf je hier in! Heb je nog vragen? Bel dan 020-4121415 of mail naar hamed@storytelling-centre.nl 

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:6659
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:7969
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:16812
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-273/20
https://docs.google.com/forms/d/10goWUeAjZVdMOfzb5PDgMAOfn1T1JAN31GPMLzZ3Kt0/viewform?edit_requested=true
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