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ZWARTBOEK: ONGEHOORD ONRECHT
Migratie-advocaten hebben de afgelopen maanden een zwartboek gemaakt met 24 verhalen waaruit
duidelijk wordt dat de IND heel strikt de regels toepast, en hoe dat leidt tot onrechtvaardige situaties.
De advocaten trekken een vergelijking met de toeslagen-affaire, en constateren dat bij het migratierecht
precies hetzelfde speelt.
Het zwartboek is hier te vinden.
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BASISRECHTEN
CRvB: geen recht op aanvullende bijstand bij AOW voor Somaliër in nieuwe toelatingsprocedure
Deze Somaliër was vergeten zijn verblijfsvergunning op tijd te verlengen, en heeft nu een nieuwe aan
moeten vragen. Gedurende de procedure heeft hij geen recht op bijstand, en dus ook geen recht op
aanvullende bijstand. Zijn AOW loopt wel door, maar dat is onvoldoende voor zijn levensonderhoud. Zie
hier.
Rb: geen verzekeringsplicht als Chavez-vergunning nog niet is toegekend
De IND had de aanvraag van deze ouder voor een vergunning bij NLs kind (Chavez-vergunning) in eerste
instantie afgewezen, maar later toch toegekend met terugwerkende kracht. De
verzekeringsmaatschappij vroeg nu ook de premies met terugwerkende kracht te betalen. De rechter
vindt dat niet nodig, omdat eerder geen verblijfsrecht en geen verzekeringsrecht bestond. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: voor vrijstelling leges moet betalingsonmacht goed onderbouwd zijn
De rechter vindt dat deze vreemdeling leges moet betalen voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.
Hij heeft gesteld dat hij daarvoor geen geld heeft, maar geen bewijzen meegestuurd. De rechter vindt
dat hij moet aantonen dat familie, vrienden of hulpverleners deze kosten niet op zich kunnen nemen.
Uiteindelijk heeft hij wel een brief van VluchtelingenWerk ingebracht, maar dat is volgens de rechter te
laat. Zie hier.
Rb: geen risico bij terugkeer naar Ghana voor slachtoffer mensenhandel
De rechter vindt dat Ghana zich voldoende inspant om mensenhandel te bestrijden en handelaars te
bestraffen. Daarom is terugkeer naar Ghana voor een slachtoffer van mensenhandel geen risico, vindt de
rechter. Zie hier.
Rb: mogelijk toelating Surinaamse oudere met Down, bij zus in NL
Deze verstandelijk beperkte oudere Surinaamse heeft weinig familieleden meer over in Suriname. Haar
zus heeft haar daarom naar NL gehaald voor verzorging. De rechter vindt dat de IND beter moet afwegen
wat de alternatieven in Suriname zouden kunnen zijn, nu daar geen verpleeghuis is en geen mantelzorg.
Zie hier.

CONTROLE EN TERUGKEER
Rb: identiteitscontrole mag alleen bij gegronde aanwijzingen
De IND had een anonieme tip gekregen dat een vrouw een valse identiteit gebruikte. Daarna zijn ze op
social media gaan zoeken en uiteindelijk hebben ze de vrouw gedwongen haar echte identiteit te
onthullen. Op basis daarvan is haar bijstand ingetrokken.
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De rechter vindt dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor dit onderzoek. Het had niet mogen
plaatsvinden. Zelfs nu de uitkomst is, dat de aanwijzingen juist waren. De bijstand had niet ingetrokken
mogen worden. Zie hier.
RvS: geen zicht op uitzetting naar Marokko
Al sinds 2019 is niemand meer naar Marokko uitgezet, omdat de Marokkaanse ambassade geen
reisdocumenten afgeeft als mensen zelf geen paspoort hebben. De Raad van State heeft onlangs erkend
dat er daarom geen zicht op uitzetting is.Marokkanen mogen daarom niet meer in vreemdelingendetentie gezet worden. Er zijn tientallen Marokkanen uit detentie vrijgelaten. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Onderzoek naar voedselhulp door kerken in Amsterdam in corona-tijd
Sinds corona zijn veel kerken in Amsterdam begonnen met voedselhulp. Deze bleek heel belangrijk, met
name voor groepen die geen recht hebben op de officiële voedselhulp van de voedselbank, zoals
ongedocumenteerden.
Dit onderzoek beschrijft het belang van de hulp, en adviseert kerken om naast de hulp ook na te denken
over de strukturen die deze situatie in stand houden, en deze aan te spreken. Zie het rapport hier.
Gemeente Amsterdam: voorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren
Naar aanleiding van een raadsinitiatief van Don Ceder, Christen Unie, heeft de gemeente Amsterdam
beschreven welke rechten ongedocumenteerde jongeren hebben. Zie het rapport hier.
IND-werkinstructie mensenhandel en gendergerelateerd geweld
In zaken van mensenhandel of gendergerelateerd geweld moet de IND interne deskundigen laten
beslissen. De werkwijze van de IND is beschreven in deze nieuwe werkinstructie.
Drie petities:
- NLs paspoort voor pardonners: Veertien jaar geleden kregen 10.000 mensen te horen dat ze in
Nederland mochten blijven. Nu, jaren later, mogen zij zichzelf nog steeds geen Nederlander noemen –
bureaucratische regels staan dit in de weg.
- Verblijfsrecht voor Sofia en Najoua Sabbar : Deze Amsterdamse jonge meiden zijn heel sociaal en
initiatiefrijk, en willen een toekomst in Nederland hebben.
- Verblijfsrecht voor Jacob en Tina : Jacob en zijn moeder vluchtten voor de oorlog in Syrië. Als Armeens
Christen hoopten ze met een Armeens paspoort makkelijker Europa binnen te komen, maar dat
mislukte. Ze wonen hier nu al vijf jaar. De IND wil hen naar Armenië sturen, waar ze nooit geweest zijn.
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

