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IND JAARCIJFERS 2018: MEERDERHEID MIGRANTEN GEEN ASIELZOEKER 

 
Van de migranten die in 2018 naar Nederland kwamen, was 28% asielzoeker. De rest van de migranten 
komt naar Nederland voor gezinshereniging, studie of werk. Zie hieronder de verdeling. Zie de info hier. 

https://ind.nl/nieuws/Paginas/IND-jaarcijfers-2018-Driekwart-aanvragen-bij-IND-vooral-voor-gezinshereniging,-studie-of-werk.aspx
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1. BASISRECHTEN 

 
SvBZK: over problematiek briefadres 
Mensen die (naar verwachting) het komende halfjaar minstens 4 maanden rechtmatig in NL verblijven, 
zijn verplicht zich in te schrijven in de BRP. Als ze geen woonadres hebben, moet de gemeente ze een 
briefadres geven. Dat blijkt niet altijd goed te gaan. 
De Staatssecretaris heeft gemeenten hierover aangesproken, en ontvangt graag signalen als het nog niet 
goed gaat. De brief aan de gemeenten vindt u hier, en signalen kunnen doorgegeven worden via het e-
mailadres info@rvig.nl onder vermelding van «briefadres». Zie hier. 
 
MvVWS : geen extra middelen abortuszorg ongedocumenteerde vrouwen 
Volgens de minister van VWS zijn abortusklinieken vrij om de prijs te bepalen voor een abortus voor 
vrouwen die niet verzekerd zijn. Volgens de minister kunnen zij een lage prijs vaststellen als vrouwen 
weinig geld hebben. Bovendien zijn er fondsen die kunnen bijdragen, stelt de minister. 
Daarmee zou de abortuszorg wel toegankelijk zijn voor ongedocumenteerden. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: risico besnijdenis in Guinee, beroep op gelijkheidsbeginsel 
Deze Guineese vrouw met dochter vraagt een asielvergunning omdat zij zich niet aan besnijdenis kan 
onttrekken bij terugkeer. Ze stelt dat het Europees Hof voor de Mensenrechten al in zes vergelijkbare 
gevallen heeft besloten dat vrouwen zich in Guinee niet kunnen onttrekken aan besnijdenis. De IND vond 
de zaken niet vergelijkbaar maar de rechter vindt dat de IND dit beter moet onderzoeken. (Rb Utrecht, 
NL19.4576, 19.4.19) 
 
RvS: terecht intrekken partner-vergunning ivm niet melden tijdelijk lager inkomen 
Deze vrouw heeft haar partner naar NL laten komen. Destijds verdiende zij voldoende. Maar zij verloor 
haar baan en heeft dat de IND niet gemeld. De Raad van State vindt dat de IND daarom terecht de 
vergunning van haar man heeft ingetrokken. Inmiddels verdient de vrouw wel weer voldoende, maar dat 
hoeft geen rol te spelen in deze procedure, vindt de Raad van State. Zie hier. 
 
RvS: belang aanwezigheid vader voor voorkomen uithuisplaatsing legale kinderen 
Deze kinderen hebben een verblijfsvergunning en wonen bij hun moeder. De vader (zonder 
verblijfsrecht) komt vaak in huis om zorgtaken te verrichten en de moeder heeft een verstandelijke 
beperking. Volgens Jeugdzorg is er een risico dat de kinderen uit huis geplaatst moeten worden als de 
vader Nederland moet verlaten. Dat is volgens de Raad van State niet in het belang van de kinderen. De 
vader moet verblijfsrecht krijgen. Zie de uitspraak van de rechtbank hier en van de Raad van State hier. 
 
Staatscourant: Chavez-status is tijdelijk, duurzaam verblijf en naturalisatie niet mogelijk 
Ouders van een NLs kind kunnen een status krijgen op basis van het Chavez-arrest. Maar de ouders 
kunnen geen duurzaam verblijf krijgen en ook niet naturaliseren, omdat de IND de status beschouwt als 
tijdelijk (immers, tot de 18de verjaardag van het kind). Zie hier. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-880895
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-134.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-2260.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1267
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:8116
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1287
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-17188.html


Nieuwsbrief LOS 9-09, 29 april 2019 
 

3 
Hang 16 • 3011 GG Rotterdam • tel: 010 7470156 

info@stichtinglos.nl  • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448 

 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: doofstomme vreemdeling wel detentiegeschikt 
Deze doofstomme man zegt dat hij in vreemdelingendetentie last heeft van stress en automutileert. Als 
iemand detentieongeschikt is, kan hij vrijgelaten worden. Voorwaarde is dat de medische zorg in 
detentie niet voldoet, dat zijn problemen door de detentie zullen verergeren, of dat de betrokkene door 
zijn psychische situatie niet in staat is om de detentie te ondergaan. 
Volgens de Raad van State is dat in dit geval niet aangetoond. Zie hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Pharos: Eenvoudige voorlichting voor vluchtelingen over psychische klachten in vijf talen 
De voorlichtingsfolder 'Als je stress hebt, veel denkt en slecht slaapt' is opnieuw uitgegeven. De folder is 
speciaal herzien en vertaald voor vluchtelingen, maar is ook geschikt voor anderen met vragen over 
stressklachten. 
Folders downloaden 
 
Amsterdams Breed-stedeliijk overleg Ongedocumenteerden, 7 mei 14:00-16:00 
Met aandacht voor:  Code Rood Netwerk, nieuwe campagne Dokters van de Wereld, Rode Kruis over 
winter weekend opvang, Programma Vreemdelingen  (Anne Klerks), de actuele situatie van Dublin-
claimanten (Ralph Severijns). Locatie: 'congreszaal' in vm Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET Amsterdam.  
 
Bijeenkomst GEVLUCHTE VROUWEN, HOE VEILIG ZIJN ZE HER ?, 15 mei 20-22u Alkmaar 
Hoe (on)veilig is de situatie voor gevluchte vrouwen tijdens hun verblijf in opvanglocaties en als ze in 
Nederland een nieuw bestaan gaan opbouwen? Wat wordt gedaan om vrouwen te beschermen en wat 
kunnen vrouwen zelf doen? En hoe kunnen we in Alkmaar e.o. zorgen voor meer veiligheid voor 
gevluchte vrouwen? Gastspreker is Mastoora Sultani, zij vluchtte 17 jaar geleden uit Afghanistan en 
vertelt met welke problemen vrouwen te maken krijgen tijdens hun vlucht, in een opvanglocatie en bij 
het opbouwen van een nieuw bestaan.  
Locatie: bibliotheek Alkmaar Centrum, Gasthuisstraat 2 
Aanmelden kan via de link, per mail of telefoon 072-5156644. 
 
 
 
 
 

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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:1162
https://pharos.us16.list-manage.com/track/click?u=999883b518a67f3bd716adc7b&id=5834e5c9d3&e=f54f86e0aa
https://kennemerwaard.op-shop.nl/1716/gevluchte-vrouwen-hoe-veilig-zijn-zij-hier/15-05-2019
http://alkmaar@bibliotheekkennemerwaard.nl/

