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DEBAT: OUD EN ONGEDOCUMENTEERD, 14 APRIL 19:30U ROTTERDAM
In Rotterdam worden zieke ouderen zonder verblijfspapieren de straat op gestuurd. Er zijn dringend
oplossingen nodig!
Op 14 april gaan we in debat met sprekers, protestkunst uit het actie atelier van de Pauluskerk en ook
lokale politiek is aanwezig! Laat je horen en praat mee!
Toegang is gratis na aanmelding via de website van de bibliotheek:
https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/activiteiten/agenda/evenement/30885-stadsgesprek-oud-enongedocumenteerd
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BASISRECHTEN
CRvB: gemeente moet zelf oordelen over bijstand in Chavez-zaak, toekenning kinderbijslag irrelevant
Deze zaak gaat over een moeder van een NLs kind. Het kind woont in NL bij de grootmoeder, de moeder
zelf woont in België. Zij vraagt bijstand op grond van het Chavez-arrest.
De gemeente heeft de bijstands-aanvraag afgewezen omdat de moeder geen legaal verblijf in NL heeft.
De Centrale Raad van Beroep is het daarmee eens: de gemeente moet zelf beoordelen of de moeder
verblijfsrecht heeft. Dat de SVB wél kinderbijslag heeft toegekend en dus uitgaat van verblijfsrecht, is
daarbij niet doorslaggevend. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: geen bewijs samenwonen met NLs kind in Spanje, dus geen status als terugkerende EU-burger
Bij de ‘België-route’ krijgt een familielid van een EU-burger die gebruik maakt van zijn recht op vrij
verkeer, verblijfsrecht in België (of een ander EU-land waar de familie zich heeft gevestigd). Na minstens
3 maanden gezamenlijk verblijf kan de familie terugkeren.
Ook voor verblijf bij NLs kind is de België-route mogelijk. Voorwaarde is dan dat de ouder met het NLs
kind minstens 3 maanden heeft verbleven in een ander EU-land, en dat de ouder in die periode
afhankelijk was van het kind. Na deze tijd kan de ouder met kind terugkeren naar Nederland.
In deze zaak vroeg de moeder van een NLs kind, met verblijfsrecht in Spanje, op deze grond verblijf in NL
aan. De rechter wijst de aanvraag af, omdat niet is bewezen dat het gezin minstens 3 maanden in Spanje
verbleef, en omdat de moeder daar geen afhankelijk verblijfsrecht van het kind had. Zie hier.
RvS: belang kinderen, sinds 2016 in NL, weegt zwaarder dan inkomenseis en paspoorteis
Deze zaak gaat over twee kinderen van 15 en 17 die in België zijn geboren en sinds 6 jaar in Nederland
wonen bij hun vader. Zij hebben geen paspoort en hun vader heeft onvoldoende inkomen. Toch vindt de
Raad van State dat hun belang zwaarder weegt dan het belang van een restrictief vreemdelingenbeleid.
Er is geen twijfel aan de identiteit van de kinderen en de vader zorgt al jaren voor hen. De inburgering is
weliswaar ontstaan tijdens illegaal verblijf, maar is wel een relevant feit. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Film: Along the Way, vanaf 14 april
Terwijl ze te voet met een groep vluchtelingen onderweg zijn in het grensgebied tussen Iran en Turkije,
raken Fatima en Zahra gescheiden van hun moeder en zussen. Ze komen terecht in Istanboel, waar ze
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optrekken met de 16-jarige Rahim, een eigenwijze jongen met ‘connecties’: hij helpt
mensensmokkelaars. Omdat ze in het illegale naaiatelier te weinig verdienen om de reis naar Nederland
te kunnen betalen, gaan Fatima en Zahra werken voor Rahim. Dit brengt ze op zeer gevaarlijk en
schimmig gebied.
GRETA: Report on online and technology-facilitated trafficking in human beings
This study was conducted by questionnaires to State parties, NGOs and tech companies and aimed to
assess the extent to which technology impacted trafficking in human beings in both recruitment and
exploitation. The report analysed the challenges detecting, investigating and prosecuting technology
facilitated trafficking, strategies and good practices, training requirements, legal instruments and human
rights, ethics and data protection. It concluded by providing recommendations on actions to improve
these areas.
https://rm.coe.int/online-and-technology-facilitated-trafficking-in-human-beings-summary/1680a5e10c, 18.3.22
EMN-onderzoek : Het herkennen, identificeren en beschermen van slachtoffers van mensenhandel
Het onderzoek geeft inzicht in recente beleidsontwikkelingen voor het beschermen van slachtoffers en
het bestrijden van mensenhandel.
 'Identificeren slachtoffers mensenhandel in Europa is grote uitdaging', 31.3.22
 EMN-onderzoek
 EMN Inform
 EMN Flash

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS zet
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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