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RB: CONCRETE VERDENKING ILLEGAAL VERBLIJF NODIG VOOR INVAL POLITIE
Deze zaak gaat over een vrouw die was uitgeprocedeerd en uit het AZC vertrokken.
De regievoerder van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vermoedde dat ze bij haar dochter, die
legaal verblijf in Nederland had, zou zijn ondergedoken. De politie ging daarom naar de woning van de
dochter en vond de moeder daar. Zij werd in vreemdelingendetentie gezet.
De rechter besloot in deze zaak dat de politie de moeder niet bij haar dochter had mogen zoeken, omdat
er geen concrete redenen waren om te denken dat de moeder daar zou zijn. Ze had daar nooit iets over
aan de DT&V gezegd. De moeder moet worden vrijgelaten. Zie hier.
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1. BASISRECHTEN
Rb: recht op W2-document tijdens procedure over medische zorg in herkomstland
Deze familie heeft een verblijfsvergunning gevraagd vanwege het gebrek aan medische zorg in het
herkomstland (artikel 64). Ze hebben een brief van de IND gekregen waaruit blijkt dat deze aanvraag
loopt. Maar die brief wordt door instanties niet geaccepteerd als identiteitsbewijs. De zoon verklaart dat
hij bijvoorbeeld niet is toegelaten bij de school.
De IND had het document geweigerd, omdat de situatie maar kort zou duren, maar dit gezin wacht al 18
maanden op de beslissing. De rechter vindt daarom dat het gezin recht heeft op een W2-document, ook
al omdat er een wettelijke identificatieplicht is (Rb Groningen, AWB 18/2188, 9.8.18).

2. TOELATINGSBELEID
Rb: over inreisvisum van Ghanese dochter bij moeder in NL met ook NLs en Spaans kind
De IND vond dat deze Ghanese dochter niet naar Nederland hoeft te komen omdat haar moeder, die in
NL voor haar Nederlandse en Spaanse kind zorgt, wel in Ghana zou kunnen gaan wonen.
De rechter vindt dat de IND daarbij niet goed heeft afgewogen wat de gevolgen dan zouden zijn voor de
Nederlandse en Spaanse kinderen die al langere tijd in Nederland wonen. Moeten zij de EU verlaten
(Chavez-criterum)? En wat betekent het voor hun privé leven (8EVRM-criterum)? De IND moet een
nieuw besluit nemen. Zie hier.
RvS: voldoende HIV-medicatie beschikbaar in Nigeria
Hoewel het medicijn Darunavir niet officieel geregistreerd is in Nigeria, vindt de Raad van State dat de
verklaringen van Bureau Medische Advisering over de beschikbaarheid, voldoende zekerheid geven dat
het medicijn continue beschikbaar is.
Omdat de patient niet heeft bewezen dat hij geen inkomen heeft om deze medicijnen te betalen, hoeft
de IND geen verder onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van deze medicijnen.
Zie hier.
Rb: Marokkaanse vrouw die op haar 12de naar NL kwam en hier al 14jr is, moet een status krijgen
De rechter vindt dat deze Marokkaanse vrouw, die in Nederland is opgegroeid bij haar tante, nooit naar
Marokko is teruggekeerd en helemaal is ingeburgerd, een status moet krijgen vanwege het recht op
priveleven. Zie hier.
Rb: recht op gezinsleven bij moeder voor gehandicapte jongen van 22jr, ruim 10jr achtergelaten bij oma
Deze Thaise moeder was naar Nederland gekomen om te wonen bij haar nieuwe partner. Zij heeft haar
gezonde kinderen naar Nederland kunnen laten komen, maar de partner wilde haar zwaar gehandicapte
zoon niet mee laten komen. Intussen is de relatie verbroken, heeft de moeder zelf werk gevonden en
vraagt nu gezinshereniging voor haar zoon.
Haar zoon is inmiddels 22 jaar geworden. Hij verbleef bij zijn grootouders, maar heeft veel zorg nodig en
de grootouders waren daartoe niet meer in staat, oa vanwege hun leeftijd en gezondheid.
De rechter vindt dat de IND beter moet afwegen of de zoon recht heeft op verblijf bij zijn moeder. (Rb
Amsterdam AWB 18/2591 en AWB 18/59, 1.8.18)
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3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: wet moet aangepast worden om vreemdelingendetentie tijdens asielprocedure te rechtvaardigen
Deze asielzoeker had beroep ingediend na een afgewezen asielverzoek. Sinds de uitspraak van het EUHof van Justitie in de zaak-Gnandi heeft een asielzoeker rechtmatig verblijf tot de eerste rechterlijke
uitspraak. Maar de Vreemdelingenwet is daar nog niet op aangepast. Daarom is vreemdelingendetentie
tijdens deze beroepsfase dan ook niet toegestaan, vindt de rechter.
De vreemdeling moet worden vrijgelaten. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Family Matters: A Study into the Factors Hampering Voluntary Return of Migrants Residing at Family
Locations (24.8.18)
The Government of the Netherlands organizes the housing of migrant families whose asylum application
has been rejected (and consequently obliged to leave the Netherlands) in designated family locations,
until the youngest child has reached the age of 18. Also in 2013, the Government of the Netherlands
introduced the Child Amnesty provision (Kinderpardon), legalizing a group of asylum children (and
household) based on the rooting principle.
This study provides insight into the decision-making process of migrant families in these family locations,
whose legal remedies in most cases have been exhausted, but nevertheless decide not to return.
Geedi Nieuwsbrief
Geedi is een vrijwilligersorganisatie die enkele keren per jaar een nieuwsbrief schrijft over de
ontwikkelingen in Somalie en over Somalische asielzoekers in Nederland. Nieuwsbrief nr 12 vindt u 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.
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