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CORONA
Vind locaties voor vaccinatie zonder afspraak hier. Laat deze flyer zien bij de locatie!
Maak een afspraak voor de booster-prik via 0800-7070. Booster-vaccinatie zonder afspraak kan hier.
Eindelijk is een begin gemaakt met de uitgifte van QR-codes. Zie meer informatie over de voorwaarden
en aanmelding hier.
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BASISRECHTEN
Rb: mag de politie een ingenomen paspoort houden?
Rechtbanken in onderstaande twee uitspraken oordelen verschillend.
In deze zaak vroeg de vreemdeling haar paspoort terug omdat ze het nodig zou hebben als
identiteitsbewijs in het ziekenhuis. De rechter is het daar niet mee eens: ze heeft een copie en dat is
voldoende.
In deze zaak stelde de vreemdeling dat de politie een paspoort alleen mag inhouden als dat nodig is voor
de uitzetting. Maar er werd helemaal niet gewerkt aan uitzetting. Daarom moet de politie het paspoort
teruggeven, vindt de rechtbank.

TOELATINGSBELEID
Werkinstructie Inburgering Buitenland
Migranten die naar een familielid in Nederland komen, moeten meestal een inburgeringstest buitenland
doen. De regels hiervoor zijn veranderd. De nieuwe Werkinstructie van de IND vind je hier.
RvS: 30jr illegaal verblijf in NL onvoldoende voor status
Deze Marokkaan woont sinds 1987 illegaal in Nederland, met uitzondering van de jaren 1993-1996 toen
hij was uitgezet. Hij heeft illegaal gewerkt en heeft een sociaal netwerk opgebouwd. Desondanks vindt
de Raad van State dat zijn banden met NL onvoldoende zijn voor een status. Daar speelt ook in mee dat
hij nog vrouw en kind in Marokko heeft, al heeft hij daar geen contact meer mee. Zie hier en hier.

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: mag de politie zomaar vragen om een identiteitsbewijs?
De politie in deze zaak vroeg drie mannen die op een bankje in het park zaten om hun identeitsbewijs.
Volgens hem omdat ze mogelijk bier dronken (wat niet mocht) of omdat één van hen leek op iemand
waar ze naar op zoek waren. Maar de mannen dronken frisdrank en ook was niet duidelijk wie zou lijken
op de op te sporen verdachte.
Zelfs als de aanhouding niet rechtmatig is, kan vreemdelingendetentie soms toch rechtmatig zijn,
daarvoor is een belangenafweging nodig. Maar de rechter vindt dat het belang van de mannen in deze
zaak zwaarder weegt.

WAT IS ER TE DOEN
CKM: Het misdrijf voorbij - Een verkenning naar criminele uitbuiting in Rotterdam
In Nederland worden veel meer personen crimineel uitgebuit dan de officiële cijfers laten zien.
Slachtoffers worden vooral gedwongen om financiële- of drugsdelicten te plegen. Vaak gaat het om
kwetsbare mensen, zoals minderjarigen of personen met een licht verstandelijke beperking of schulden.
Ook de illegale verblijfsstatus kan een chantage-middel zijn voor criminele uitbuiting.
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

