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OPROEP OM EXTRA CORONA-OPVANG NOG NIET TE STOPPEN
Ondanks het feit dat we nog middenin de coronacrisis zitten, zijn er de afgelopen dagen steeds meer
daklozen ’s nachts op straat gesignaleerd. De belangrijkste oorzaak is dat de extra noodopvang die sinds
de start van de coronacrisis was opgezet, in verschillende steden alweer wordt afgebouwd. In onder
andere Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven belanden op dit moment daklozen op straat, die
eerder vanwege de coronacrisis nog in aanmerking kwamen voor opvang. Zo sliepen in Amsterdam deze
week daklozen op straat omdat voor de noodopvang geen nieuwe intakes worden gedaan. En in Den
Haag is de noodopvang al voor een groot deel afgebouwd en werden de afgelopen week al groepjes
‘straatslapers’ onder bruggen waargenomen.
Dokters van de Wereld en Straatdokters vinden het niet humaan en medisch onverstandig om daklozen
de komende maanden voorzieningen als stromend water, zeep, een douche en een wasmachine te
ontzeggen. Daarom hebben ze aan de bel getrokken bij politiek Den Haag.
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1. BASISRECHTEN
Rb: recht op bijstand in procedure
Tijdens een procedure over de intrekking van een verblijfsvergunning, blijft recht op bijstand bestaan tot
aan de bezwaarbeslissing. In dit geval was de bezwaarbeslissing negatief, waardoor het recht op bijstand
stopte. Maar de rechter verplichtte de IND om deze beslissing te herzien. Op grond daarvan kreeg deze
vrouw alsnog een verblijfsvergunning.
De rechter beslist nu dat, door de beslissing van de rechter, de bezwaarbeslissing teniet is gedaan, zodat
de vrouw de hele procedure-tijd recht op bijstand heeft gehad. Zie hier.
Rb: over erkenning in bigaam huwelijk
Deze zaak gaat over een Nederlandse man die zowel in Nederland als in Irak getrouwd was. Hij wilde zijn
kind uit het Iraakse huwelijk erkennen en naturaliseren. Uit deze beslissing blijkt dat een kind uit een
bigaam huwelijk van een Nederlander niet erkend en genaturaliseerd kan worden zolang beide
huwelijken nog bestaan. Pas nadat één van beide huwelijken is beëindigd, kan het kind uit de andere
relatie naturaliseren. Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
RvS: uitkeringen voor werkloosheid en ziektewet tellen mee bij inkomen voor toelating gezinsleden
Deze moeder heeft inkomen uit Ziektewet en WW. De IND wilde deze inkomsten niet meetellen bij de
inkomenseis om haar kinderen naar Nederland te laten overkomen. De Raad van State oordeelt dat
inkomsten uit verzekeringen daarbij wel meetellen. Bijstand telt niet mee. Zie hier.
Rb: in bijzondere omstandigheden kan moeder zonder paspoort een vergunning bij NLs kind krijgen
Deze zaak gaat over een Soedanese moeder van een Nederlands kind, de moeder heeft geen paspoort.
De rechter stelt dat er veel aanwijzingen zijn voor de identiteit van de moeder, en dat zij daarom toch
een vergunning bij haar Nederlandse kind moet krijgen. (Rb den Bosch (mk), AWB 18/9913, 12.6.20)
Rb: kleinkinderen mogen niet naar oma in NL, verslaafde ouders kunnen kind opvoeden in Suriname
De oma van dit Surinaamse kind woont in Nederland en heeft voogdij over haar kleinkinderen gekregen
omdat haar dochter nog minderjarig was en bovendien verslaafd. Dochter en kleinkinderen worden
onderhouden door oma. Er is een rapport van Bufaz (Bureau Familierechtelijke Zaken) en een rapport
van een arts waarin verklaard wordt dat de ouders niet goed voor de kinderen zorgen en dat de kinderen
beter naar oma kunnen.
Ondanks deze rapporten vindt de rechter toch dat de IND de aanvraag van de kleinkinderen voor verblijf
bij hun oma heeft mogen afwijzen. De leefsituatie is volgens de rechter nog steeds acceptabel. Zie hier.
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3. CONTROLE
Rb: met vertrek met IOM naar Suriname procedure voor Chavez-vergunning ingetrokken
Deze man is met IOM vrijwillig vertrokken naar Suriname. Bij het vertrek moest hij een verklaring
tekenen waarin hij al zijn aanvragen voor een verblijfsvergunning intrekt. Daarmee vervalt ook zijn
aanvraag voor verblijf bij zijn Nederlandse kinderen. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
NaTakallam: Learn a language. Change a life
NaTakallam (“we speak” in Arabic) pairs displaced persons with learners around the world for language
practice over Skype. The platform offers affordable, flexible, tailored language practice with native
speakers for language learners while also providing a valuable income source to displaced people in
Lebanon, Argentina, Turkey, Yemen, Iraq, Burundi, Egypt, France, Brazil, Italy and Germany, plus other
countries not listed here.
Petitie voor pardon
In Noord Nederland wonen 3 jonge vrouwen. Ze zijn als tiener gekomen, en wonen al meer dan vijf jaar
in Nederland. Ze zijn volledig geïntegreerd maar krijgen tot hun frustratie en onze verbazing geen
verblijfsvergunning. Ze zijn een petitie voor een nieuw pardon gestart. Door de petitie te ondertekenen
help je wellicht hun kansen op een verblijfsvergunning te vergroten. Bovendien is het een teken van
solidariteit, ze zien dat er naar ze wordt om gekeken, ze voelen zich gesteund en halen er kracht uit.
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