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QR-CODES VOOR ONGEDOCUMENTEERDE MIGRANTEN IN AMSTERDAM
Ongedocumenteerden die in Amsterdam zijn gevaccineerd, én die zich kunnen legitimeren met een
buitenlands paspoort, kunnen een QR-code krijgen.
Vul het aanmeldformulier in: https://vragen.coronatest.nl/ggd-geprikt-zonder-bsn/
Vul hierbij je BSN of je V- nummer in. Als alle gegevens kloppen, ontvang je je QR-code per mail.
Als er nadere informatie nodig is, wordt gevraagd een foto van je documenten op te sturen.
In de toekomst komt er nog een fysiek loket voor mensen die in Amsterdam zijn gevaccineerd en die niet
digitaal geholpen kunnen worden.
https://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/QR%20Amsterdam.pdf
Samen met andere organisaties blijven we natuurlijk vragen om QR-codes voor ongedocumenteerden
die in andere steden zijn gevaccineerd, en ongedocumenteerden zonder buitenlands paspoort.
We hopen dat ook deze ongedocumenteerden binnenkort QR-codes kunnen krijgen.
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BASISRECHTEN
Rb: onterecht geen ALO (Alleenstaande Ouder-)kop voor Syrische moeder met kinderen
De ALO-kop is een extra bedrag bovenop het kindgebonden budget, voor alleenstaande ouders.
Deze zaak gaat over een Syrische moeder met kinderen, de vader is nog niet in NL. De belastingdienst
beschouwt haar niet als alleenstaand, daarom heeft zij geen recht op de ALO-kop.
De Raad van State heeft eerder in een vergelijkbare situatie geoordeeld dat dit terecht was, omdat die
moeder bijzondere bijstand kreeg van de gemeente ter compensatie van de gemiste ALO-kop. In dit
geval weigert de gemeente echter de bijzondere bijstand. Daarom is het in dit geval niet terecht om de
vrouw geen ALO-kop te geven. De rechtbank vraagt de belastingdienst om maatwerk. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: visum om naar Nederland te komen voor bevalling van partner
Deze man wil naar Nederland komen omdat zijn vrouw gaat bevallen. Hij belooft een borgsom te
storten, zijn paspoort in bewaring te geven en zich aan een meldplicht te houden.
Hoewel de ambassade geen visum wilde geven, omdat er risico is dat de man in Nederland blijft, vindt de
rechter toch dat de man naar Nederland moet kunnen komen. Zie hier.
RvS: status 8EVRM (familieleven) voor Marokkaan met Chavez-status
Een Chavez-status is een verblijfsvergunning voor een verzorgende ouder van een Nederlands kind. Deze
Marokkaanse vader heeft zo’n status gekregen omdat hij zorgtaken heeft voor zijn kinderen, die hij kreeg
toen hij een relatie had met de Nederlandse moeder.
De vader heeft ook een verblijfsvergunning aangevraagd vanwege zijn familieleven met zijn kinderen. Die
status op grond van artikel 8 EVRM is sterker, omdat die niet eindigt als de kinderen meerderjarig
worden. De Raad van State vindt dat deze man sterke banden met zijn kinderen heeft en dat hij daarom
recht heeft op een 8EVRM status. Zie hier.
Motie: ook Kinderpardon voor kinderen geboren na asielprocedure ouders
Dankzij een motie van Jasper van Dijk (SP) moet de staatssecretaris nu ook Kinderpardon geven aan
kinderen die ná de asielprocedure van hun ouders zijn geboren en altijd in beeld van de overheid zijn
gebleven. Eerder werd wel Kinderpardon gegeven aan kinderen die ook ná de asielprocedure van hun
ouders waren geboren maar door hun ouders alsnog waren gemeld bij de IND. Deze melding was feitelijk
betekenisloos, heeft de staatssecretaris ook erkend.
De staatssecretaris mag nu geen onderscheid meer maken tussen kinderen die wél of niét zijn
aangemeld. Zie hier.
Rb: status 8EVRM (privéleven) voor jonge Chinese zonder asielverleden
Deze Chinese vrouw heeft haar hele leven in Nederland gewoond, grotendeels met een status die later is
ingetrokken. Zij is nu 20 jaar. De rechtbank vindt dat ze recht heeft op privéleven in Nederland. Zie hier.
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CONTROLE EN DETENTIE
RvS: geen uitzetting mogelijk naar Senegal
De Raad van State erkent in deze uitspraak dat al twee jaar geen reisdocumenten gegeven worden voor
de terugkeer van Senegalezen. Senegalezen mogen dan ook niet meer in vreemdelingendetentie gezet
worden, tenzij ze naar een ander EU-land overgedragen moeten worden (ABRvS 202106942/1, 6.12.21).

WAT IS ER TE DOEN
Website : women and migration
Women and Migration is a collaborative storytelling project about the journeys migrant women take,
and what happens once they reach their destination. The website has collected testimonies from more
than 100 women worldwide to shed light on how gender affects migration, and to highlight the resilience
of those who seek a new life far from home. See here.
L. van Heugten, A. Bicker Caarten & O. Merkle : Giving up your body to enter fortress Europe:
Understanding the gendered experiences of sextortion of Nigerians migrating to the Netherlands
Corruption is a frequent companion of irregular migrants along their journey, however, as they often
have little financial resources available or deplete them quickly along the difficult route, paying for
monetary bribes can be difficult. Therefore, this paper analyses the occurrence of a non-financial form of
corruption, i.e. sextortion. Sextortion is a largely unexplored form of corruption in which sexual favours
function as means of payment. This paper explores the gendered experiences of this form of corruption
for Nigerians migrating to the Netherlands. See here.
Crowdfunding Tolken bij vrouwenopvang Fanga Musow, Utrecht
Juridisch gezien is het belangrijk dat de ongedocumenteerde vrouwen in onze opvang goed snappen hoe
hun verblijfsrechtelijke procedure in elkaar zit en bv. waarom de IND hun aanvraag in eerste instantie
heeft afgewezen. Ook is het omgekeerd van belang dat de vrouwen duidelijk hun verhaal kunnen
vertellen, zodat de juridisch begeleider kan inschatten waar aanknopingspunten zitten voor een
aanvraag en hoe de bewijslast daarvoor verzameld kan worden. De inzet van de tolkentelefoon maakt
hierin een groot verschil!
Voor € 3000,- kunnen vijf Fanga vrouwen 5 tot 10 keer per jaar een telefonische tolk krijgen. Doneer hier
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