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HOGE RAAD: GEEN KINDERBIJSLAG VOOR ILLEGALE KINDEREN

Op 23 november besloot de Hoge Raad (nr 11/03891) dat ouders van kinderen zonder
verblijfsvergunning toch geen recht op kinderbijslag hebben. Eerder besloot de Centrale Raad van
Beroep dat dit recht wel bestond voor ouders van kinderen die al lang in Nederland wonen en het
grootste deel daarvan met toestemming van de overheid. De Hoge Raad heeft die uitspraak nu
teruggedraaid. Volgens de Hoge Raad is de Nederlandse wet duidelijk, en bieden Internationale (Recht
van het Kind) en Europese (Europees Mensenrechtenverdrag) Richtlijnen geen reden om daarvan af te
wijken.
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1. BASISRECHTEN
Minister Asscher: leerlingen zonder verblijfsvergunning mogen wel stage lopen
Afgelopen jaar besloot de rechtbank dat stages bij het onderwijs horen en dat leerlingen die onderwijs
mogen volgen ook recht hebben om stage te lopen. Toenmalig wethouder Asscher van Amsterdam
steunde deze leerlingen. Toenmalig minister Kamp ging in Hoger Beroep. Nu dhr Asscher minister is
geworden heeft hij besloten om dit Hoger Beroep in te trekken, en een wet te maken om stages toe te
laten. Dit zal hij wel beperken tot leerlingen die vóór hun 18de verjaardag met hun MBO-opleiding zijn
begonnen en die geen stagevergoeding krijgen (kamerbrief 8.12.12)

2. TOELATINGSBELEID
Minister Teeven: Nieuwe legesbedragen
Na uitspraken van het Europese Hof heeft minister Teeven besloten om de legeskosten voor
verblijfsvergunningen die door het Europese recht geregeld worden, in januari aan te passen. De
nieuwe bedragen zijn als volgt:
- voor aanvragen in het kader van de status van langdurig ingezeten: €150;
- voor aanvragen in het kader van gezinshereniging: € 225;
- voor wetenschappelijk onderzoek en studie: € 300;
- voor aanvragen in het kader van overige verblijfsdoelen: deze blijven ongewijzigd.
Voor lopende aanvragen kan restitutie gevraagd worden (kamerstuk 31549: k, 28.11.12)
RvS: bekeerde asielzoekers hoeven hun gedrag niet aan te passen bij terugkeer
De IND vond tot nu toe dat bekeerde asielzoekers zich in hun herkomstland terughoudend moeten
opstellen bij hun geloofsuitingen, zodat ze geen problemen met de autoriteiten krijgen. Het Europese
Hof besloot al eerder dat dit niet gevraagd mag worden van gelovigen. Nu heeft de Raad van State dit
standpunt bevestigd (201205451/1/V2 en 201202404/1/V2, 30.11.12)
Rb: inburgeringseis mag niet gesteld worden volgens Gezinsherenigingsrichtlijn
De Europese Gezinsherenigingsrichtlijn verbiedt het stellen van een inburgeringseis aan
gezinsherenigers, vindt deze rechtbank. De rechter bepaalt dat een mvv moet worden afgegeven aan
de aanvrager, zodat die naar Nederland kan komen. (Rechtbank 's-Gravenhage Awb 12/9408,
23.11.12)
Gezinsleven bij NLs of EU-kind
In de zaak-Zambrano besloot het Europese Hof ongeveer anderhalf jaar geleden dat illegale ouders
verblijfsrecht moeten krijgen bij hun kind dat EU-burger is, zodat het kind in de EU kan blijven.
Sindsdien is er veel over vergelijkbare zaken geprocedeerd. In de zaak-Dereci besloot het Europese Hof
dat één illegale ouder wel uitgezet mag worden als het kind bij de legale ouder kan blijven. Afgelopen
weken zijn enkele nieuwe uitspraken gedaan.
Het Europese Hof besloot dat ook een nieuwe partner met zijn kinderen mag blijven om het legale
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verblijf van het kind mogelijk te maken (C-356/11, C-357/11 (O. en S. en L.), 6.12.12)
De IND besloot dat een illegale vader bij zijn Nederlandse kind mag blijven waarvan de moeder
zwakbegaafd is (270.103.9524 (bob 2) 15.11.12).
De rechtbank Amsterdam besloot dat de aanvragende ouder recht heeft op een sticker die arbeid
toestaat (AWB 12/28879, 12/30324 19.11.12)
Moties over ruime toepassing van het kinderpardon verworpen
CU-kamerlid Voordewind diende moties in om het kinderpardon royaler toe te passen, en ook
kinderen die ouder zijn dan 21 jaar, en volwassen broertjes en zusjes een kans te geven op dit pardon.
Deze moties zijn verworpen. (kamerstuk 33 400-VI, nr. 55 en 56, 4.12.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Strafbaarstelling illegaal verblijf gaat door
Een motie van de kamerleden Schouw (D66) en Voordewind (CU) om illegaal verblijf NIET strafbaar te
stellen, is door de Tweede Kamer verworpen (33 400-VI, nr. 47, 4.12.12)
Deze week besloot het Europese Hof in een zaak van Italië dat bestraffing van illegaal verblijf niet mag
door middel van huisarrest, omdat dat de terugkeer belemmert (HvJEU, C-430/11 (Sagor) 6.12.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Symposium Tackling Human Trafficking in Europe: 30 januari 2013 Brussels
Human trafficking is an increasingly disturbing phenomenon in Europe with terrible consequences for
victims, the majority of whom are forced into prostitution, street crime, domestic servitude and other
forms of labour exploitation. The recently adopted EU Strategy towards the Eradication of Trafficking
in Human Beings 2012-2016 sets out concrete and practical measures to be implemented over the
next five years, placing victims at the forefront.
This special International Symposium will facilitate policy discussion and provide a timely opportunity
to explore comprehensive and integrated solutions to fighting the 'hidden' crime of human trafficking.
Info: http://publicpolicyexchange.co.uk/events/DA30-PPE2.php

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
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basisrechten van deze migranten en hun kinderen.

