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OPVANG EN VACCINATIES ONGEDOCUMENTEERDEN
De lockdown in verband met corona is verlengd tot en met 1 maart. Daarmee wordt ook de oproep van
het ministerie van VWS om niet-rechthebbende dakloze mensen op te blijven vangen verlengd tot en
met 1 maart. Zie hier.
Het ministerie van VWS heeft ook verklaard dat ongedocumenteerden recht hebben op vaccinatie tegen
corona. Zij onderzoeken nu hoe dat het beste geregeld kan worden. Zie hier.
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TOELATINGSBELEID
SvJ&V: risico op verkrachting in militair trainingskamp Eritrea
De Staatssecretaris zal in het nieuwe landenbeleid Eritrea opnemen dat vrouwen die in dienst moeten in
Eritrea, risico lopen op sexueel geweld in het militaire trainingskamp. Zie hier.
Rb: Kenia is corrupt, documenten zijn onbetrouwbaar
Deze uitspraak gaat over een asielzoekster die documenten uit Kenia had waaruit bleek dat zij gevaar
liep. Bureau Documenten van de IND kon niet onderzoeken of de documenten echt zijn, maar stelde dat
er zóveel corruptie in Kenia is, dat ook 'echte' documenten onwaar kunnen zijn. De rechter is het
daarmee eens. De documenten kunnen niet bewijzen dat de asielzoekster echt gevaar loopt. Zie hier.
Rb: mogelijk risico bij terugkeer Marokkaanse vrouw met buitenechtelijk kind naar Marokko
Deze Marokkaanse vrouw kreeg in Nederland een kind zonder dat ze getrouwd was met de vader. Dit is
strafbaar in Marokko. Bovendien is ze bang dat haar familie haar niet zal accepteren. De rechter vindt
dat de IND dit risico beter moet meenemen in de beoordeling van het asielverzoek (Rb Groningen,
NL20.19305, 21.1.21).
Rb: ook niet-biologische vader kan een vergunning voor verblijf bij NLs kind krijgen
Deze vader is, volgens instanties, noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling van de NLse kinderen
van zijn partner die hij mede verzorgt. De moeder heeft een lichte verstandelijke beperking en wil niet
alleen voor de kinderen zorgen. De rechter vindt dat de IND beter rekening moet houden met het belang
van de kinderen bij aanwezigheid van de vader. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: vrijlating uit detentie, want onrechtmatige ID-controle
De politie had twee Indonesische jongens om hun identiteit gevraagd, omdat zij zich volgens de politie
verdacht gedroegen. Zij liepen in een witte wijk, en namen een afsteek door het park. Bij de controle
bleek dat zij geen verblijfsvergunning hadden en daarom werden ze in vreemdelingendetentie gezet.
De rechter vindt dat er geen reden voor identiteitscontrole was, en vindt daarom ook de detentie die
daarop volgde onrechtmatig. Ze moeten vrijgelaten worden. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Defence for Children kieswijzer over kinderrechten
We analyseerden de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van dertien politieke
partijen op kinderrechtenthema’s. Uit de kieswijzer blijkt dat maar vijf politieke partijen de ambitie
uitspreken om de situatie van kwetsbare kinderen te verbeteren. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij
voor de Dieren en D66 scoren hoog op urgente onderwerpen als armoede, jeugdzorg en de opvang van
vluchtelingen. Stemvoorkinderen.nl
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