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VACCINATIEPAS ONGEDOCUMENTEERDEN
Voor ongedocumenteerden zonder DigiD is het ook mogelijk een vaccinatiebewijs te krijgen.
Bel, met de betrokkene, de Backoffice GGD via 0800 – 5090 en geef door naam, geboortedatum, mobiel
nummer en e-mail.
Je krijgt een vaccinatiebewijs in je mail en via sms. Plus een code voor activering van de app.
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BASISRECHTEN
Rb: bigaam huwelijk en kinderen
Kinderen uit een huwelijk met minstens één NLse partner krijgen de NLse nationaliteit. Maar NL erkent
bigame huwelijken niet, en dus ook niet het vaderschap binnen een bigaam huwelijk. Kinderen die in
zo’n huwelijk worden geboren krijgen niet via de vader automatisch het Nederlanderschap. Ze kunnen
wel NLerschap aanvragen. Zie hier.

TOELATINGSBELEID
RvS: verblijfsvergunning voor buitenlandse moeder én broers/ zussen van NLs kind
De verzorgende niet-NLse ouder van een NLs kind heeft recht op een verblijfsvergunning in NL: de
Chavez-vergunning. Eerder besloten rechters dat niet-NLse broers en zussen niet mee zouden mogen
komen. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit onjuist is. Dat betekent dat vanaf nu de nietNLse broers/zussen mét de verzorgende ouder naar NL mogen komen. Zie hier.
Rb: vaststellen identiteit buitenlandse vader van NLs kind door erkenning bij civiele rechter
Voor een verblijfsvergunning als verzorgende ouder van een NLs kind moet de identiteit va nde ouder
vaststaan. Dat was in deze zaak gebeurd tijdens de erkenningsprocedure: de civiele rechter had het
vaderschap vastgesteld en daarmee de identiteit. De vreemdelingenrechter kan daar niet meer aan
twijfelen. Zie hier.
Rb: geen FACT-zorg in Nigeria
De rechtbank stelt vast dat deze Nigeriaanse vrouw bemoeizorg en behandeling door een
multidisciplinair gespecialiseerd team nodig heeft om een medische noodsituatie te voorkomen. Deze
bemoeizorg wordt in NL gegeven door het FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment). In
Nigeria bestaat dit soort zorg niet. Daarom mag deze vrouw niet naar Nigeria uitgezet worden. Zie hier.

CONTROLE EN DETENTIE
RvS: geen uitzetting mogelijk naar Algerije
Al sinds het begin van de corona-crisis worden geen reisdocumenten (LP’s) afgegeven door de Algerijnse
autoriteiten. Uitzetting is daarom niet mogelijk. De Raad van State oordeelt dat Algerijnen niet meer in
vreemdelingendetentie gezet mogen worden. Zie hier.
Rb: geen uitzetting mogelijk naar Senegal
Ook de ambassade van Senegal geeft al sinds het begin van de corona-crisis geen reisdocumenten af.
Dus ook Senegalezen mogen niet in vreemdelingendetentie gezet worden, vindt de rechter. Zie hier.
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WAT IS ER TE DOEN
ARQ Kenniscentrum Migratie: Update landelijke sociale kaart cultuursensitieve zorg
ARQ heeft een landelijk overzicht gemaakt van interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning.
https://migratie.arq.org/sites/default/files/domain51/documents/arq_sociale_kaart_landelijk_september_2021-51-16310940451540971444.pdf

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
3
organisaties die hulp bieden aan
migranten
zonder
verblijfsvergunning
(‘ongedocumenteerden’).
Stichting
LOS
zet
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zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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