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BUITENLANDSE STUDENTEN EN CORONA
Studenten uit het buitenland die in NL studeren aan een HBO of Universiteit kunnen een
verblijfsvergunning krijgen als ze een sponsor hebben. Ze houden die vergunning zolang ze voldoende
studieresultaat boeken. Na afloop van hun studie krijgen ze een 'zoekjaar', waarin ze een baan op niveau
kunnen zoeken. Daarvoor geldt een salariscriterium. Als ze zo'n baan vinden, krijgen ze een vergunning
als kennismigrant.
Door corona hebben studenten minder goed kunnen studeren. Bovendien is het moeilijker om een baan
op niveau te vinden. Sommige kennismigranten zagen hun inkomen dalen als gevolg van corona. Zij
pleiten voor versoepeling van de regels.
De Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt daarom bekend dat onderwijsinstellingen
soepel mogen omgaan met de regels voor studievoortgang. Bovendien wordt de regeling voor het
zoekjaar uitgebreid: ook ná het zoekjaar mogen studenten naar NL komen als kennismigrant. Ook zal
met coulance gekeken worden naar een tijdelijke inkomensdaling als gevolg van corona. Zie hier.
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1. BASISRECHTEN
OM: Rechtszaak over verkrachting Egyptisch asielzoeker in opvangcentrum Oss
”Mijn vader heeft een hoge functie bij de IND”, zei de 33-jarige Ossenaar W. E. volgens een
uitgeprocedeerde Egyptische vluchteling. De man kon maar beter seks met hem hebben. Anders zou zijn
vader hem het land uitzetten. Het Openbaar Ministerie verdacht E. van verkrachting door psychische
druk. De verdachte ontkende.
Het slachtoffer was een koptisch Christen, die in 2016 en 2017 illegaal in Nederland verbleef. De man
sliep bij de nachtopvang van het Verdihuis in Oss. Hij leerde hier de verdachte kennen, die een kamer
bewoonde via de Verdi-stichting.
Zie hier, 16.7.20

2. TOELATINGSBELEID
Rb: voor een verblijfsvergunning bij NLs kinderen is aanwezigheid sinds 2jr onvoldoende
De vader van deze NLse kinderen is sinds 2018 betrokken bij de opvoeding van zijn kinderen, die tussen 6
en 10jr oud zijn. Hij heeft veel documenten overlegd waaruit blijkt dat hij zorgtaken verricht, zoals van de
school, voetbalclub, huisarts en moeder. Toch vindt de rechter niet dat hieruit blijkt dat de kinderen NL
zouden moeten verlaten als de vader vertrekt. De kinderen zijn immers de eerste jaren van hun leven
alléén door hun moeder opgevoed. De vader krijgt dus geen verblijfsvergunning. Zie hier.
WBV 2020/13: voor kinderen met kinderbeschermingsmaatregel
Kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel kunnen onder voorwaarden een vergunning krijgen. De
staatssecretaris heeft deze regel nu ingeperkt door te eisen dat aangetoond wordt welke hulpverlening
precies nodig is. Dat kan door een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming of een rapport van de
gecertificeerde instelling die de kinderbeschermingsmaatregel uitvoert. Ook wordt een nieuwe
voorwaarde toegevoegd, namelijk dat de verblijfplaats van van het kind tijdens de kinderbeschermingsmaatregel steeds bekend is geweest bij de DT&V. Zie hier.

3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvJ&V: uitzettingen worden weer opgestart
In de periode van 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 zijn circa 480 vreemdelingen aantoonbaar uit
NL vertrokken, waarvan circa 150 gedwongen. Dat zijn veel lagere aantallen dan gebruikelijk.
Nederland is vanaf 1 juli jl. weer gestart met het uitvoeren van uitzettingen naar andere EU-landen. Van
1 tot en met 6 juli hebben circa 20 overdrachten plaatsgevonden. Zie hier.
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4. WAT IS ER TE DOEN?
Webinars for migrant women organisations: COVID-19 impact and gender-sensitive responses, 22-25 juli
New Women Connectors aims to promote gender-sensitive responses to and beyond COVID-19 and its
consequences, by and for migrant and refugee women across Europe. In this background, NWC has
launched a series of activities under the theme "Leading Resilience". It functions as a cross-border
virtual space of solidarity where the needs and challenges of migrant and refugee women during COVID19 become visible and heard, and where experts and peers will support in finding common
solutions. These activities have been designed in different languages (English, Arabic, Spanish etc) for
diverse groups of migrant and refugee women at the national and European level.
 22nd July for Arabic  ال مرون ة ت عزي ز: Registration Link
 24th July for Urdu, Punjabi and Hindi: Registration link
 25th July for Spanish speakers: Registration link
To compile information on coping- strategies, resilience and needs of refugee and migrant women, New
Women Connectors also launched a survey Lets talk: https://forms.gle/AEmWSFu9WCyj8Ge8A
IOM: MATCH organiseert circulaire migratie naar NL voor specialisten uit Nigeria en Senegal
Bekijk de link hieronder voor meer informatie over het werven van gekwalificeerd personeel uit Senegal
en Nigeria, de verschillende juridische trajecten, en hoe het project bedrijven kan ondersteunen.
https://iom-nederland.nl/integratie/match-webinars

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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