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HERDENKING 20.000 NAMEN VAN OVERLEDEN VLUCHTELINGEN
Het Europese afschrikbeleid zorgde in de afgelopen 6 jaar voor meer dan 20.000 doden. Mensen die
gered konden, maar niet mochten worden. Die, onderweg naar veiligheid, vlak voor Europa door
onmenselijk beleid de dood vonden.
Mensen in nood moeten gered worden. Ook als dat een aanzuigende werking zou kunnen hebben, ook
als ze uiteindelijk de EU weer moeten verlaten. De dood mag geen manier zijn om mensen buiten Europa
te houden.
Daarom herdenken wij vanaf 11 mei elke dinsdagmiddag van 13.00 - 14.00 de slachtoffers van het
dodelijke Europese grensbeleid. Naast het Binnenhof lezen wij een uur lang namen voor van deze
slachtoffers.
Van 1-28 juni zetten we gedenktekens voor deze 20.000 vluchtelingen neer. Als je mee wil helpen om
gedenktekens te maken, of bekendheid aan deze actie wil geven, neem contact met ons op.
Contact: www.migreat.org, zie ook facebook.nl/migreat.nl.
Vragen kun je stellen aan Sofie Croonenberg, sofie@migreat.org of 06 46663239.
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BASISRECHTEN
RvS: bij uitschrijving uit GBA kan IND verblijfsvergunning intrekken met brief aan laatstebekende adres
Deze man was uit de GBA uitgeschreven, maar volgens hem woonde hij nog wel in Nederland. De IND
heeft zijn verblijfsvergunning ingetrokken omdat hij volgens hen uit Nederland was vertrokken en niet
reageerde op de brief die naar zijn laatste adres was gestuurd. De man ontdekte pas een halfjaar later
dat zijn vergunning was ingetrokken. Volgens de Raad van State is hij zelf verantwoordelijk voor het
opgeven van zijn adres aan de IND, en is de vergunning terecht ingetrokken. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
Rb: huiselijk geweld en verkrachting binnen huwelijk wordt in Iran niet vervolgd en kan asielreden zijn
Deze vrouw klaagt dat zij binnen haar huwelijk slachtoffer was van geweld. In de Iraanse wet is huiselijk
geweld en verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar, en de vrouw kan dus geen bescherming van
de Iraanse autoriteiten verwachten. Daarom moet de IND haar asielverzoek inwilligen, vindt de rechter.
(Rb Amsterdam, NL21.4245, 23.4.21)
RvS: rekening houden met persoonlijke omstandigheden bij afweging inkomen voor verblijf bij partner
De vrouw in deze zaak werkt al jarenlang 35upw. Ze verdient daarmee net niet voldoende om haar
partner uit te nodigen naar Nederland. Maar als hij aankomt, krijgt zij heffingskorting en verdient dan
nét voldoende. De IND en de rechter hadden het verzoek om gezinshereniging afgewezen, omdat de
vrouw op deze manier wél een beroep op de openbare kas zou doen. Maar de Raad van State vindt dat
de vrouw gelijk heeft en dat de IND beter naar haar persoonlijke situatie moet kijken. Zie hier.
Rb: verblijfsvergunning slachtoffer mensenhandel mag met terugwerkende kracht worden ingetrokken
De rechter is het eens met het besluit van de IND om de verblijfsvergunning van dit slachtoffer
mensenhandel met terugwerkende kracht in te trekken. Er zijn onvoldoende opsporingsindicaties. De
vrouw komt ook niet in aanmerking voor een vergunning voortgezet verblijf, haar slachtofferschap is niet
aannemelijk. Dit criterium is nieuw. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN?
Evert Bloemen: Hoe help ik een vluchteling
Het onlineboek Hoe help ik een vluchteling bevat casuïstiek van eerstelijnszorgverleners die met
vluchtelingen werken, aangevuld met praktische tips. Het geeft een beeld van de verschillende
(psychosociale) klachten waar veel vluchtelingen mee kampen.
Het perspectief van de vluchteling zelf komt ook aan bod.
http://pharos.nl/kennisbank/hoe-help-ik-een-vluchteling, maart21

2
Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden
Steunpunt)
is sinds
2003
kenniscentrum voor mensen en
Hang 16 • 3011 GG
Rotterdam
• tel:
010het
7470156
organisaties die hulp
bieden
aan
migranten
zonder
verblijfsvergunning
(‘ongedocumenteerden’).
info@stichtinglos.nl • www.stichtinglos.nl • NL72 INGB 0009 552 448 Stichting LOS zet
zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

