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OPINIE-ARTIKEL OVER KABINETSBELEID ONGEDOCUMENTEERDEN
Wat verwachten hulporganisaties voor ongedocumenteerden van de nieuwe staatssecretaris en het
kabinetsbeleid? Noël van Veen van het ASKV Amsterdam schreef een artikel hierover op Joop.nl
Hij is bezorgd over de dreigende ongewenstverklaring van 'overlastgevende afgewezen asielzoekers', en
over de plannen om de LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening) alleen nog maar te gebruiken als
terugkeerlocatie. Veel hulporganisaties in Nederland werken mee met de LVV. Zij vangen
uitgeprocedeerde asielzoekers op om hen te begeleiden naar duurzaam perspectief. Vaak blijkt dat zij
toch recht hebben op een verblijfsvergunning. Dat zou wegvallen met de plannen van het kabinet.
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BASISRECHTEN
Rb: geen teruggave paspoort bij procedure artikel-64
Deze zaak gaat over een man die een aanvraag heeft lopen voor uitstel van vertrek op medische
gronden. Die is afgewezen maar er loopt nog een bezwaarprocedure. De man vraagt zijn paspoort terug.
Dat wordt geweigerd. De rechtbank is het daarmee eens. De man heeft volgens de rechter niet bewezen
dat hij zijn paspoort nodig heeft. Hij heeft een copie en een bewijs van inbeslagname: dat is voldoende
voor identificatie. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
HvJ EU: naturalisatie niet weigeren vanwege verkeersboete
Deze Oostenrijkse zaak gaat over iemand die zijn andere nationaliteit inleverde om Oostenrijker te
worden. Oostenrijk weigerde daarna de naturalisatie vanwege verkeersboetes. Het EU-Hof van Justitie
vindt dat geen geldige reden. Bovendien had Oostenrijk moeten voorkomen dat de aanvrager staatloos
zou worden. Uitspraken van het EU-Hof zijn leidend voor de hele EU. Zie hier.
RvS: ook broer van NLs kind toelaten tot NL
Deze zaak gaat over een broer van een Nederlands kind. Toen zijn moeder naar Nederland kwam was hij
achtergebleven in de Dominicaanse Republiek. De moeder heeft intussen verblijfsrecht in NL vanwege
haar NLse zoon. Pas na een paar jaar vroeg ze overkomst van haar oudere zoon. De Raad van State
besluit dat het niet-toelaten van deze zoon ertoe zou leiden dat moeder en NLs kind de EU zouden
moeten verlaten. De niet-NLse broer mag daarom ook naar NL komen. Zie hier.
Rb: afweging belang partner en kind bij dreigende uitzetting vader
In drie recente zaken van vaders zonder verblijfsrecht heeft de rechter geoordeeld dat het belang van
het kind beter meegewogen moet worden. In deze zaken is het niet mogelijk voor het gezin om mee te
reizen vanwege de situatie in het herkomstland.
Rb Rotterdam AWB 20/3313, 12.11.21 gaat over een Angolese vader, moeder en drie kinderen. De
moeder en kinderen hebben bijzondere zorg nodig.
Deze uitspraak gaat over een vader uit Gaza met een Syrische partner en kind met vluchtelingstatus.
Hierbij speelt de situatie in Gaza een belangrijke rol.
Rb Zwolle NL21.Il 273, 24.12.21 gaat over een vader uit Sierra Leone met dochter. Hierbij speelt het
risico op besnijdenis bij terugkeer naar Sierra Leone een rol.
HvJ EU: over verlies status EU-Langdurig Verblijf en Duurzaam Verblijf EU-burger en zijn familieleden
Iemand met verblijfsrecht in de EU kan na 5jr een status EU-Langdurig Verblijf aanvragen: met deze
status krijgt hij meer zekerheid en ook de mogelijkheid (onder voorwaarden) in een ander EU-land te
gaan wonen.
Een vergelijkbare status bestaat voor EU-burgers die langer dan 5jr in een ander EU-land wonen: de
Duurzaam Verblijf-status. Met een Duurzaam Verblijf-status heeft de EU-burger dezelfde rechten op
sociale zekerheid als andere burgers van dat land.
Het EU-Hof van Justitie legt in deze uitspraak uit dat een dergelijke status niet makkelijk verloren gaat na
vertrek uit het land van verblijf. Zelfs een kort bezoek van enkele dagen binnen de termijn van 1jr (voor
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EU-langdurig verblijf) of 2 jr (voor Duurzaam verblijf EU-burger) volstaat om het verblijfsrecht veilig te
stellen. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: huiscontrole op illegaal verblijf mag zeker tot 6mnd na indicatie
De politie mag elk huis binnengaan als er een redelijk vermoeden is dat er mensen zonder
verblijfsvergunning aanwezig zijn. In deze zaak was dat signaal al een maand geleden ontstaan tijdens
een huiszoeking. De advocaat in deze zaak vond dat de politie zo’n signaal na 1 maand niet meer zou
mogen gebruiken. De rechtbank wijst op oude jurisprudentie waaruit blijkt dat het na 6 maanden nog
gebruikt kan worden voor binnentreden. Zie hier.
RvS: detentie mag ook bij weigering PCR test
Vreemdelingen kunnen vaak een uitzetting voorkomen door een PCR test te weigeren. Het land van
aankomst wil hem dan namelijk niet ontvangen. De vraag in deze zaak is of er in zo’n geval wel ‘zicht op
uitzetting’ is. Zonder zicht op uitzetting mag iemand niet in vreemdelingendetentie gehouden worden.
De Raad van State oordeelt dat detentie wel toegestaan is: de vreemdeling moet meewerken aan zijn
uitzetting. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Teken als organisatie dit Manifest tegen Racisme en Discriminatie
In maart 2022 zullen er gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Daarbij moet er alles aan gedaan
worden om ervoor te zorgen dat racistische partijen en racisten uit de gemeenteraden geweerd worden.
Daaraan kunnen wij bijdragen door samen een vuist tegen deze krachten te maken. Wij willen een brede
representatie van de samenleving terugzien in verschillende vertegenwoordigende lichamen, met of
zonder een beperking, waarbij geen sprake is van een kloof tussen mannen en vrouwen en tussen witte
mensen, mensen van kleur en zwarte mensen.
Teken als organisatie ook: https://21maartcomite.nl/manifest-samen-tegen-racisme-en-discriminatie/
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

