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PICUM : THE IMPACT OF GROWING UP UNDOCUMENTED IN EUROPE
Undocumented children are part of our communities and share the hopes and dreams of any other child.
But their lives and the lives of their families are characterized by uncertainty and instability due to their
irregular residence status. PICUM’s new report looks at how their residence status affects six areas of
their lives: housing, access to services, income and socio-economic status, residence procedures and
immigration enforcement (including detention), school life, and family life.
Many undocumented children were born in or have lived for many years in Europe, most often with their
parents. Sixty-eight percent of undocumented children whose parents were surveyed in Ireland, were
born there, for instance. According to Eurostat, about one in ten people that were found to be irregularly
present in the EU in the past decade were children.
Download PDF
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TOELATINGSBELEID
Rb: geen bescherming mogelijk tegen huiselijk geweld in Kazachstan
De vreemdeling heeft asiel gevraagd omdat zij werd mishandeld door haar familie en dat zij haar wilden
uithuwelijken. Volgens de IND biedt de wet in Kazachstan bescherming en is er vrouwenopvang. Maar
volgens de vrouw worden deze rechten in de praktijk nauwelijks gewaarborgd en zitten de opvangcentra
voor slachtoffers van huiselijk geweld vol. Bovendien is zij afkomstig uit de Oeigoerse minderheid, en is
hulp voor haar vanwege discriminatie moeilijker toegankelijk.
De rechhter besluit dat de IND een nieuw besluit moet nemen waarbij deze aspecten worden
meegewogen. (Rb Amsterdam, NL21.1639, 17.3.21)
Rb: voor voortgezet verblijf na huiselijk geweld, moet voldoende bewijs zijn
Deze Marokkaanse vrouw had een verblijfsvergunning bij partner, maar die is ingetrokken vanwege
verbreking van de relatie. De vrouw stelt dat er sprake was van huiselijk geweld, en dat zij daarom een
onafhankelijke vergunning moet krijgen.
Volgens de IND was er geen sprake van huiselijk geweld. De vrouw heeft wel aangifte gedaan maar dat
was alleen gebaseerd op eigen verklaringen en de politie heeft geen nader onderzoek ingesteld. Ze heeft
foto’s laten zien waarop letsel te zien is, maar die bewijzen volgens de IND niet waardoor het letsel is
veroorzaakt. Ook het feit dat de vrouw met haar kind zijn opgevangen bij de vrouwenopvang, en de
verklaringen van de huisarts zijn onvoldoende, omdat die gebaseerd zijn op de verklaring van de vrouw.
De vrouw stelt dat ze niet terug kan omdat ze in Marokko bedreigd wordt door haar familie. Maar de IND
vindt dat ze volwassen is en dus zonder haar familie een nieuw leven moet kunnen opbouwen.
De rechter vindt dat de IND terecht een vergunning voortgezet verblijf konweigeren. De IND heeft wel
een vergunning voor verblijf bij haar NLse kind afgegeven (Chavez). Zie hier
Rb: studieverblijfsvergunning is niet afhankelijk van de studierichting
Deze man met een vergunning als student, wilde zijn studie wisselen. De IND stelde dat hij daarvoor een
nieuwe vergunning moest aanvragen. De rechter maakt in deze uitspraak duidelijk dat dit niet hoeft
omdat een dergelijke vergunning voor élke studie geldig is. Wel moet er studievoortgang zijn. Zie hier
Rb: ondanks 7jr buiten NL wordt vergunning Ghanese niet ingetrokken, medische problemen bewezen
Deze Ghanese vrouw kwam in 1999 naar NL en kreeg een vergunning voor verblijf bij moeder. In 2012 is
ze naar Ghana teruggegaan, en in 2019 weer naar NL gekomen. De IND wilde haar vergunning intrekken.
De vrouw vertelde dat ze psychische problemen had, en dat de medische zorg in NL niet voldeed. Ze ging
naar Ghana om gebruik te maken van traditionele geneeswijzen. Er zijn meldingen in NL bij de politie van
haar psychotische toestand in 2012. En er zijn bewijzen van haar medische behandeling in Ghana.
De rechtbank gelooft dit verhaal en heeft begrip voor de keuze van de vrouw en haar familie. De IND
moet een nieuw besluit nemen en de bewijzen van de psychische problemen beter meewegen. Zie hier.

CONTROLE EN TERUGKEER
SvJ&V: geen uitzetting mogelijk zonder PCR-test is eigen schuld
In een brief aan de Kamer schrijft de staatssecretaris dat veel landen een negatieve PCR-test vragen voor
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uitzettingen. Als de vreemdeling daar niet aan meewerkt is uitzetting niet mogelijk. De vreemdeling mag
dan langer in detentie gehouden worden. Dat mag voor Dublinclaimanten maximaal 6 weken en voor
andere vreemdelingen 6 maanden met mogelijkheid voor verlenging van 12 maanden. Zie hier.
Rb: vrijlating kinderen in detentie ivm prejudiciële vragen bij het EU-Hof van Justitie
In deze zaak had de rechter al eerder vragen aan het Hof van Justitie EU gesteld, over de manier waarop
de rechter moet oordelen over de rechtmatigheid van vreemdelingendetentie van kinderen.
In deze vervolg-uitspraak stelt de rechter dat de uitspraak van het EU-Hof te lang duurt. Daarom moeten
de kinderen worden vrijgelaten. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Pharos: Informatie over corona en vaccinaties, simpel uitgelegd in verschillende talen
https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/
https://www.pharos.nl/coronavirus/begrijpelijke-informatie-over-het-nieuwe-coronavirus/
Women in Migration Network: No Borders to Equality - Global Mapping of Organizations Working on
Gender and Migration
This report provides an analysis of the realities of women in migration and of those organizations
working with them in different regions (Africa and the Middle East, Asia and the Pacific, Europe and the
Americas). It also identifies common challenges faced by civil society organizations and proposes
recommendations for strategy and organizing. We thus provide the foundations for strengthening
connections among organizations working for migrant rights with a gender perspective and bringing a
migrant rights perspective to those groups working in other sectors, including women’s rights, labor
rights, climate justice, development, and democratization. Download PDF

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

3
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448

