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GEEF: ACTIE VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN ZONDER ONDERDAK 
 
Sinds 1 oktober staan er ongeveer 200 mensen op straat in Amsterdam. Ongedocumenteerde 
vluchtelingen, van minderjarige jongens uit Eritrea tot moeders met kinderen uit Nigeria. Officieel nog 
geen Nederlanders, maar wel Amsterdammers. Daarom is de campagne AmsterDak! gestart. Al twee 
maanden lang worden tientallen mensen opgevangen bij particulieren thuis. Intussen zijn we ook bezig 
om de actie naar andere steden in Nederland uit te breiden. 
 
Intussen merken we dat onderdak alleen niet voldoende is. Vandaar de vraag: wie helpt mee met de 
dagelijkse kosten voor de logees? Kaartjes voor de tram, boodschappengeld , een nieuwe binnenband, 
een fietslampje etc. Kortom alle kleine kosten die gemaakt worden om alle mensen in leven te houden. 
 
https://www.geef.nl/nl/actie/ik-heb-geen-logeerkamer-maar-kan-wel-boodschappengeld-
geven/donateurs
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BASISRECHTEN 
 
Rb: procederen over andere locatie stempelplicht mogelijk 
Deze zaak gaat over een vrouw die bij haar partner (vader van haar pasgeboren kind) woont, maar die 
ver daarvandaan moest stempelen. De reis heen en terug, met baby, kostte haar bijna een dag. Daarom 
wilde ze dichterbij stempelen, maar het COA wees dat af. 
De rechter vindt dat deze beslissing van het COA beschouwd moet worden als ‘feitelijke handeling’, 
waartegen je kunt procederen. Voorlopig besluit de rechter dat het belang van de vrouw bij een andere 
stempel-locatie zwaarder weegt dan het belang van het COA, en dat de vrouw dichterbij mag stempelen. 
Zie hier. 
 
Rb: voor aanvragen bijstand NLs kind moet identiteit moeder bekend zijn 
Deze moeder vraagt om bijstand voor haar NLse kind. Ze heeft geen eigen identiteitsdocument, maar 
bewijst dat ze de moeder is door een DNA-test. De rechter vindt dat ze nog onvoldoende heeft bewezen 
dat zijzelf de bron is van de onderzochte DNA-monsters. Als ze dat kan bewijzen, dan moet de gemeente 
een nieuw besluit nemen op de bijstandsaanvraag voor het kind. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 
 
Rb: verblijfsrecht bij NLse partner en kinderen naar analogie van Chavez 
In deze zaak vraagt een ongedocumenteerde man verblijfsrecht bij zijn NLse vrouw. Hij stelt dat zij van 
elkaar afhankelijk zijn, en dat zijn vrouw zou moeten vertrekken als hij het land moet verlaten. Zij zou 
dan haar recht als Unie-burger verliezen. Dat is dezelfde redenering die bij Chavez-zaken speelt. 
De rechter vindt dat de IND beter de belangen van de man moet afwegen tegen de belangen van 
Nederrland om hem verblijfsrecht te weigeren. Daarbij is in deze zaak van belang dat hij Afghaans 1F-er 
is, dus dat hij volgens NL een gevaar voor de openbare orde vormt. Zie hier. 
 

CONTROLE EN TERUGKEER 
 
Rb: wel uitzetting mogelijk naar Marokko 
Vanwege de recente ophef over onderhandelingen tussen de NLse staatssecretaris en de Marokkaanse 
autoriteiten over de terugname van Marokkaanse ongedocumenteerden, stelde een advocaat dat 
uitzetting naar Marokko nu niet mogelijk is. Daarom zou zijn client moeten worden vrijgelaten. De 
rechter heeft de DT&V om informatie gevraagd. 
Volgens de IND zijn in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 mei 2019 tien Marokkanen uitgezet 
met een laissez-passer, daarvan hadden er zes geen aanvullende identiteitsbewijzen. In september en 
november 2019 heeft de Marokkaanse ambassade ook laissez-passers afgegeven aan Marokkanen 
zonder aanvullend identiteitsbewijs. 
Op basis van deze informatie besluit de rechter dat er wel zicht is op uitzetting naar Marokko, en dat 
deze man nog in detentie mag blijven. Zie hier. 
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WAT IS ER TE DOEN? 
 
Humaniteit in het Terugkeerproces: Zicht op Uitzettingen 
Stichting LOS onderzocht 15 gedwongen uitzettingen, en constateerde veel misstanden. 
Zie hier. 
 
Tweede Kamer Hoorzitting 13 feb 14-16u  
Onderwerp: Genitale Verminking. Zie hier. 
 
 

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. 
 


