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RB: OPVANG IN AZC OP GROND VAN ART 64, OOK TIJDENS CORONA-MAATREGELEN
Met de Corona-maatregelen was het tijdelijk niet mogelijk om asiel te vragen. Nieuwe asielzoekers
werden naar Zoutkamp gestuurd maar herhaalde asielverzoekers en anderen die recht op opvang in een
AZC hadden, kregen daar geen toegang.
Vreemdelingen die om medische redenen niet kunnen reizen, of voor wie medische behandeling in hun
herkomstland niet voldoet, krijgen normaal 'uitstel van vertrek op grond van artikel-64' en hebben dan
recht op opvang in een AZC. Dat geldt ook voor hoogzwangere vrouwen, vanaf 6 weken vóór de
uitgetelde datum.
Maar omdat AZC's gesloten waren voor nieuwe aanvragen, moest de advocaat van deze hoogzwangere
vrouw een juridische procedure opstarten, om voor haar cliënte toegang tot opvang in AZC Ter Apel te
krijgen. Zie hier

1
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

Nieuwsbrief LOS 10-10, 11 mei 2020

1. BASISRECHTEN
Rb: bijstand met terugwerkende kracht voor Chavez-gezin alleen als aantoonbaar schulden zijn gemaakt
In deze zaak heeft de moeder in 2017 een vergunning gekregen om te zorgen voor haar vijf Nederlandse
kinderen. De moeder stelt dat zij al sinds de geboorte van haar eerste kind in 2010 (declaratoir)
verblijfsrecht had, en dus met terugwerkende kracht recht heeft op bijstand. De rechter kijkt alleen of er
destijds schulden zijn gemaakt om in het levensonderhoud te voorzien. Omdat deze nu niet meer
bestaan, heeft zij volgens de rechter ook geen recht op bijstand met terugwerkende kracht. Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
IND beoordeelt Soedanese asielvergunningen opnieuw
Uit het ambtsbericht van 3 oktober 2019 blijkt dat Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile veiliger zijn
geworden. Asielzoekers uit deze gebieden krijgen daarom nu niet meer altijd een asielvergunning. De
IND gaat asielvergunningen 'bepaalde tijd' van Soedanezen die een vergunning kregen alléén omdat ze
uit deze gebieden kwamen, herbeoordelen. Betrokkenen zullen vóór 1 november een brief ontvangen,
waarin ook de procedure uitgelegd staat. Zie hier.
Rb: geen vergunning na verbreken relatie, huiselijk geweld onvoldoende aangetoond
Als een relatie is verbroken vanwege aantoonbaar huiselijk geweld, kan het slachtoffer een vergunning
krijgen op humanitaire gronden. In deze zaak vinden de IND en de rechter dat het huiselijk geweld niet is
aangetoond. De vrouw is bij de politie geweest, maar heeft geen aangifte willen doen en heeft ook niet
uitdrukkelijk over huiselijk geweld gesproken. De brieven van Veilig Thuis en de huisarts zijn gebaseerd
op eigen verklaringen van de vrouw. Daarom is haar aanvraag terecht afgewezen, vindt de rechter. Zie
hier.
Rb: vergunning zoon na 5jr ingetrokken, vader verdiende niet meer
De zoon van dit gezin is overgekomen nadat hij het grootste deel van zijn jeugd (van 6-17jr) in Algerije
was achtergebleven. Vrijwel direct na zijn overkomst in 2014 stopte het werk van de vader. Bij de
aanvraag van een vergunning voor onbepaalde tijd in 2018 wordt de inkomenssituatie ontdekt en de
vergunning met terugwerkende kracht ingetrokken. De rechter is het hiermee eens. Zie hier.

3. CONTROLE
Rb: vreemdelingendetentie opheffen als reisdocumenten beschikbaar zijn maar geen vluchten
Vanwege Corona zijn er geen vluchten naar de meeste landen, en is uitzetting dus meestal niet mogelijk.
Toch vindt de DT&V en rechters dat vreemdelingendetentie nog toelaatbaar is, zolang deze gebruikt
wordt om reisdocumenten te verkrijgen. De Raad van State heeft dat ook bevestigd, zie hier.
Maar in een andere zaak vroeg de vreemdeling een vriend om zijn paspoort te brengen. De rechtbank
vindt dat de detentie vanaf dat moment niet meer mocht. Zie hier.
2
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

Nieuwsbrief LOS 10-10, 11 mei 2020

4. WAT IS ER TE DOEN?
Vietnam: returned victims of trafficking
This report addresses an information gap on the topic of victims of trafficking returned to Vietnam from
the UK. It covers seven research areas and includes interviews with six different interlocutors based in
Vietnam and the UK. Asylos and ARC Foundation hope to contribute to a more complete picture of the
consequences of those who are returned.
https://www.asylos.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=46799dc2-689c-48dc-b120-0d0e10bd9b3d,
mei20
STUV-Leiden is gesloten op 1 mei
De bewoners zijn deels overgeplaatst naar Rotterdam, anderen hebben een eigen oplossing gevonden.
STUV blijft alleen nog als loket geopend.
https://www.stuv-leiden.nl/stuv-gesloten/
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zich in voor de basisrechten van deze migranten
en hun kinderen.

