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INFORMATIE OVER CORONA-MAATREGELEN IN DIVERSE TALEN
De Rijksoverheid ontwikkelde posters in het Arabisch, Engels, Papiamento, Papiamentu, Pools, Spaans en
Turks over de maatregelen en adviezen om verspreiding van Corona te voorkomen.
Op de website van het Rode Kruis vind je flyers over het Coronavirus met informatie in het Arabisch,
Engels, Portugees, Turks en Nederlands over algemene voorzorgsmaatregelen. Filmpjes over Corona in
diverse talen.
GGD Noord Oost Gelderland heeft korte filmpjes gemaakt. Een gezondheidsbevorderaar geeft, samen
met een tolk/sleutelpersoon, informatie en adviezen in de volgende talen: Arabisch, Berbers, Engels,
Farsi, Frans, Koerdisch/Kurmanji, Pools, Roemeens, Somalisch, Tigrinya en Turks.
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1. BASISRECHTEN
Rb: omdat er geen bewijs van dreigende dakloosheid is, krijgt partner in procedure geen rechtmatig
verblijf
Deze vrouw met kinderen heeft een verblijfsvergunning bij haar partner gevraagd. De IND heeft de
aanvraag afgewezen en ook het bezwaar is ongegrond verklaard. De zaak ligt nu voor de rechter. Maar in
die fase heeft de vrouw geen 'rechtmatig verblijf' en daarom krijgt haar partner nu geen toeslagen meer.
De vrouw vraagt aan de rechter om tijdelijk 'rechtmatig verblijf' te geven, in afwachting van de
beroepszaak, om te voorkomen dat ze dakloos wordt met haar kinderen.
De rechter stelt, ten eerste, dat de vrouw voorlopig nog niet uitgezet zal worden en dat de eenheid van
het gezin voorop staat, en dus het gezin in zijn geheel uitgezet zal worden.
Ten tweede besluit de rechter dat het verlies van de toeslagen ook de bedoeling is van het Nederlandse
beleid, en dat nog niet bewezen is dat daadwerkelijk dakloosheid dreigt voor het gezin. Daarom krijgt de
vrouw geen rechtmatig verblijf in afwachting van de beroepszaak. Zie hier.
SvJ&V: aanpassing Rvb voor kinderen van slachtoffers mensenhandel
De Regeling Verstrekkingen Bepaalde categoriën vreemdelingen is bedoeld om niet-rechtmatige
vreemdelingen soms toch een financiëel vangnet te kunnen bieden. Bijvoorbeeld voor kinderen in een
toelatingsprocedure. Zie hier meer informatie over de Rvb.
De staatssecretaris breidt de doelgroep van de Rvb nu uit met de groep kinderen van mensenhandelslachtoffers die nog geen definitieve beslissing hebben. Zie de nieuwe regeling hier.

2. TOELATINGSBELEID
Rb: geen zelfstandig verblijf na verblijf bij partner als voorafgaand niet 5jr samengewoond
Deze vrouw woont sinds 2010 samen met haar partner, deels in Brazilië en deels in Nederland. Ze wil
scheiden, maar vroeg alvast zelfstandig verblijf aan. De IND heeft dat afgewezen, omdat ze voorafgaand
aan de aanvraag nog niet 5 jaar als partner in Nederland woonde. De rechter is het hiermee eens. Het
drugsgebruik van haar partner en de belangen van de kinderen spelen nog geen rol in deze procedure,
want ze heeft nog een geldige vergunning bij haar partner. Zie hier.
Rb (MK): geen naturalisatie mogelijk bij vergunning bij Nederlands kind
Deze vrouw, met een verblijfsvergunning bij Nederlands kind, vroeg het Nederlanderschap aan. De IND
heeft dat afgewezen en de rechtbank is het daarmee eens. Immers, de verblijfsvergunning is 'in de aard
tijdelijk' en daar kan nooit naturalisatie uit volgen. (Rb Amsterdam (mk), AMS 19/1728, 6.4.20)
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3. WAT IS ER TE DOEN?
GREVIO: Istanbul Conventie en COVID-19
We are pleased to announce the launch of a dedicated resource page on information on national
measures taken to prevent and combat domestic, sexual and gender-based violence, and to mitigate the
impact of the COVID 19 pandemic on equality between women and men. Look here.
Crowdfunding Migrant Domestic Workers
Door de coronacrisis zijn duizenden Migrant Domestic Workers in één keer hun werk en inkomen kwijt
geraakt. MDW kunnen nergens op terugvallen, hebben geen toegang tot sociale zekerheid en staan voor
de onmogelijke opgave het hoofd boven water te houden. Velen dreigen dakloos te worden. Deze
crowdfundingsactie is opgezet vanuit de actieve vakbondsleden onder de MDW om de ergste nood te
lenigen. Zie hier.
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organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

