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LANCERING AMSTERDAM CITY RIGHTS APP, 4MRT
Let's make information accessible for undocumented people!
On 4 March, we will present an app that provides information to undocumented people in Amsterdam,
such on ‘know your rights’, with a calendar of activities and a journal with updates about media and
events in Amsterdam.
All are welcome! To register, please fill out this online form if you would like to attend.
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86801080760
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BASISRECHTEN
Gerechtshof: erkenning kind door niet-biologische NLse man
Deze zaak gaat over de erkenning van het kind van een moeder zonder verblijfsrecht. De man waar zij bij
inwoont wil haar kind erkennen, hoewel hij niet de biologische vader is. De ambtenaar had dat
geweigerd, onder andere omdat de man veel ouder is.
De man was aanwezig bij de geboorte en stelt dat hij voor het kind wil blijven zorgen, hij is als een opa
voor het kind. De biologische vader is wel in beeld maar wil geen vaderrol. Vanwege deze nauwe relatie
tussen kind en erkenner staat het Gerechtshof de erkenning toe. (Gerechtshof A'dam, 200.292.301/01,
18.1.22)
SvJ&V: uitlezen telefoons asielzoekers toegestaan
De staatssecretaris antwoordt op kamervragen dat de politie het recht heeft om telefoons van
asielzoekers uit te lezen. De Raad van State had geadviseerd om deze bevoegdheid wettelijk te
verankeren, omdat dit nu niet duidelijk in de vreemdelingenwet staat.
De staatssecretaris is het hier niet mee eens: hij vindt dat deze bevoegdheid goed genoeg is beschreven.
De bevoegdheid is volgens hem nodig voor het vaststellen van de identiteit van de asielzoeker, en om
mensensmokkelaars en terroristen onder hen te ontdekken. Sinds 2016 zouden 20 signalen van strafbare
feiten zijn ontdekt via het uitlezen van telefoons, maar deze hebben niet geleid tot vervolging. Volgens
de staatssecretaris weigert geen enkele asielzoeker het uitlezen van hun telefoon. Zie hier en hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: uitschrijving uit GBA onvoldoende voor intrekken vergunning Marokkaan, 30jr in NL
Deze zaak gaat over een Marokkaan die al 30 jaar in NL woont met verblijfsvergunning. Hij raakte
verslaafd en verloor daardoor zijn woning en zijn GBA-inschrijving. De IND oordeelde dat hij NL had
verlaten en trok zijn vergunning in. De man procedeert nu over de manier waarop de IND oordeelde dat
hij niet meer in NL woonde.
De rechtbank is het met de man eens dat de IND dit niet goed heeft onderzocht. Uitschrijving uit het GBA
is onvoldoende bewijs. De man toonde brieven van kennissen die verklaren dat hij in NL woonde. De
rechter oordeelt dat de vergunning niet mocht worden ingetrokken. Zie hier.
RvS: EU- verblijfsrecht blijft bestaan bij verbreken samenwoning met Roemeense echtgenote
Deze zaak gaat over een Albanees die sinds 2014 in NL verblijft als echtgenoot van een Roemeense EUburger. Volgens het EU-hof blijft het verblijfsrecht als echtgenoot van een EU-burger bestaan zolang het
huwelijk rechtsgeldig blijft. Ook al woont hij inmiddels elders en ook al heeft hij een andere relatie.
De rechter had de vergunning dus niet mogen intrekken, vindt de Raad van State. Zie hier.
RvS: geen identiteitsdocumenten nodig voor Chavez-procedure
In deze zaak oordeelt de Raad van State dat het voor een vergunning als verzorgende ouder van NLs kind
(Chavez-status) niet nodig is dat de ouder identiteitsdocumenten heeft. Het is voldoende dat de
identiteit 'aannemelijk' is. Dat kan met elk document. De IND moet op basis van de documenten die de
ouder inlevert, oordelen of de identiteit aannemelijk is. Zie hier.
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RvS: toelating oude moeder van Syrische vluchteling in Nederland
Deze oude moeder is hulpbehoevend en woont in een vluchtelingenkamp in Syrie. Haar zoon, met wie ze
sinds het overlijden van haar man in 2007 in Syrie samenwoonde, woont sinds 2014 in NL en heeft
intussen de NLse nationaliteit. Alle andere kinderen hebben Syrië ook verlaten. De zoon stuurt geld naar
zijn moeder voor haar verzorging, maar vraagt nu of ze naar NL mag komen.
De Raad van State vindt dat bewezen is dat er een bijzondere band is tussen de moeder en haar zoon. De
zoon wil de moeder ook in huis nemen en mantelzorg voor haar bieden. Het argument dat de moeder
een beroep zal doen op medische zorg, en dus een economische belasting voor NL vormt, weegt niet op
tegen het belang van de moeder en zoon om samen te zijn. Zie hier.
SvJ&V: ook hulp voor ernstig benadeelde arbeidsmigranten
Sinds 1 januari loopt een proef waarbij Comensha ook hulp en opvang kan bieden aan ernstig
benadeelde arbeidsmigranten, die niet vallen onder de strenge definitie van arbeidsuitbuiting.
Slachtoffers van arbeidsuitbuiting hebben als mensenhandelslachtoffer recht op 3 maanden bedenktijd
en een verblijfsvergunning voor de duur van het onderzoek. Deze proef is bedoeld om te onderzoeken of
deze hulp ook voor ernstig benadeelde arbeidsmigranten nodig is. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
Rb: nog steeds geen zicht op uitzetting naar Algerije
Er is een nieuwe Algerijnse consul in NL en de DT&V hoopt nu dat Algerijnen makkelijker kunnen worden
uitgezet. Er worden weer presentaties georganiseerd en de ambassade heeft al 7 Laissez-Passers
uitgegeven voor Algerijnen die vrijwillig willen terugkeren.
Maar rechters vinden dat er nog geen bewijs is dat ook Algerijnen die niet willen terugkeren, een LP
krijgen. Daarom mogen Algerijnen nog steeds niet in detentie gezet worden. Zie oa. hier.

WAT IS ER TE DOEN
Youth to Support, zondag en donderdag in Amsterdam Oost
Alle ongedocumenteeerde jongeren tussen 16-26 jaar zijn welkom om met ons te chillen, sporten,
spelletjes te doen en te eten. Jongerenwerkers zijn aanwezig om iedereen verder te helpen!
Het adres is Molukkenstraat 4. Iedereen is welkom! Zie hier.

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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