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OPROEP: MELD KANDIDATEN VOOR STUDIEVERBLIJFSVERGUNNING
Door te studeren aan een Hogeschool of Universiteit kunnen ongedocumenteerden een
studieverblijfsvergunning krijgen. Voor jongeren die grotendeels in Nederland zijn opgegroeid en bereid
zijn een mvv op te halen in het herkomstland, is een fonds beschikbaar voor een deel van het benodigde
geld. Zie in bijlage meer informatie (in het Nederlands).
We komen graag in contact met potentiële studenten. Meld je aan bij Stichting LOS: info@stichtinglos.nl
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TOELATINGSBELEID
Rb: risico bij terugkeer Marokkaanse moeder van buitenechtelijk kind
Dit is de tweede keer dat een rechter oordeelt dat de IND beter de risico’s bij terugkeer van een
Marokkaanse moeder met een buitenechtelijk kind moet afwegen. Buitenechtelijke seks is strafbaar in
Marokko. Bovendien is de moeder bang voor eerwraak door haar broer. (Rb Den Bosch, NL20.19203,
2.3.21)
Rb: meewegen consequenties van toewijzing kinderen aan vader bij terugkeer ouders naar Tsjetsjenië
Deze Tsjetsjeense moeder dreigt teruggestuurd te worden. Zij is in Nederland gescheiden van haar man.
Ze vertelt dat in Tsjetsjenië de kinderen aan de vader worden toegewezen. Volgens de rechter is dat niet
in het belang van de kinderen. Daarom moet de IND een nieuwe beslissing nemen op het asielverzoek
van de moeder. (Rb Middelburg, NL20.21940, 17.2.21)
HvJ EU: belang kind meewegen bij afweging uitzetting vader
Ook het EU Hof van Justitie heeft bevestigd dat het belang van het kind altijd meegewogen moet worden
bij beslissingen van de immigratiedienst, die over hun ouders gaan. In dit geval ging het om een vader
met een strafblad. Vanwege dat strafblad dreigde hij door België uitgezet te worden. Het EU-Hof
oordeelde dat bij deze uitzetting het belang van het kind meegewogen moet worden. Zie hier.
RvS: geen paspoort vereist voor Chavez-vergunning, wel ondubbelzinnig bewijs identiteit
Deze zaak gaat over een aanvraag verblijf bij Nederlands kind (een genaamde Chavez-zaak). De vader
heeft geen paspoort maar wel veel andere documenten. De advocaat had aangevoerd dat het EU-recht,
waar de Chavez-zaken op gebaseerd zijn, alleen vereist dat de identiteit ondubbelzinnig vaststaat. Dat
wordt door de Raad van State nu ook erkend.
Maar toch vindt de Raad van State dat de vader in deze zaak onvoldoende zijn identiteit had aangetoond
met de andere documenten die hij had. Van de verklaring van de ambassadeur is onduidelijk op welke
informatie hij zich baseerde. Ook bij de copie van het Guineese rijbewijs is onduidelijk hoe de identiteit is
vastgesteld. Daarom krijgt deze vader toch geen vergunning verblijf bij kind. Zie hier.
Rb: au-pair vergunning terecht ingetrokken, doel was altijd al samenwonen met NLse partner
Deze zaak gaat over een au-pair, die halverwege vroeg om haar vergunning om te zetten in een
verblijfsvergunning bij haar Nederlandse partner. Omdat de vrouw volgens de IND niet eerlijk was
geweest over het doel van het au-pair-verblijf, besloot de IND haar au-pair vergunning met
terugwerkende kracht in te trekken,. Door de au-pair vergunning met terugwerkende kracht in te
trekken, kan die vergunning ook niet meer omgezet worden naar een partnervergunning. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Vrijwilligerswerk: Mede-coördinator voor het Harriet Tubman Huis
Wij zijn op zoek naar twee daadkrachtige en energieke regelaars die als mede-coördinatoren in een
leuk team van vier coördinatoren ongeveer één dag in de week aan de slag willen in het Harriet Tubman
Huis, een kleinschalig opvang voor 7 ongedocumenteerde vrouwen en hun 12 kinderen, in Amsterdam
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Zuidoost. Deadline sollicitaties: 22.3.21
https://www.harriettubmanhuis.nl/2021/03/03/harriet-tubman-huis-zoekt-twee-coordinatoren/
Europan Social Forum on Migration, 15-26 March 2021
We recognise the essential link between the fundamental rights of migrants and refugees and the future
of our democracy in Europe. This is a critical moment to build a new solidarity at local, national and
international level as we strategise our action for system change.
https://transnationalmigrantplatform.net/european-social-forum-migration-march-15th-26th/
De Zwijger Livecast: Recht op Menswaardig Bestaan - Hoe is de huidige situatie van staatlozen en
ongedocumenteerden in Nederland? En wat kunnen we doen?, 16mrt 20:30u
Voor statenlozen en ongedocumenteerden is het recht op werk, onderdak, zorg en onderwijs helemaal
en/of onvoldoende ontoegankelijk gemaakt door structurele criminalisering en illegalisering van hun
bestaan. Hoe is de huidige situatie van deze groepen? En wat zijn belangrijke maatschappelijke en
politieke stappen die genomen kunnen worden om deze groepen te ondersteunen?
https://dezwijger.nl/programma/recht-op-menswaardig-bestaan
Boek: Intimacy in Illegality - Experiences, Struggles and Negotiations of Migrant Women
How do migrant women living in illegality build intimate relationships? How do they experience, resist or
take advantage of the tight link between intimacy and migration status created by the German migration
legislation? Flaminia Bartolini shows how intimacy should be understood in its intrinsic power dimension
and looks critically at the German migration regime and on its effects on migrants' lives.
https://www.amazon.nl/Intimacy-Illegality-Experiences-Struggles-Negotiations/dp/3837656020, jan21

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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