NIEUWSBRIEF, JAARGANG 2 NR. 21
28 oktober 2012

INHOUD

PAGINA

1. BASISRECHTEN ....................................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
2. TOELATINGSBELEID ..............................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3. CONTROLE EN TERUGKEER .....................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4. WAT IS ER TE DOEN? ............................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

REGEERAKKOORD: KINDERPARDON, VOOR DE REST VVD-BELEID
Gisteren is het regeerakkoord bekend geworden.
Er komt een regeling voor kinderen die (als kind) langer dan 5 jaar in Nederland zijn en daarbij
grotendeels in beeld van de overheid zijn gebleven. Ook hun familieleden in Nederland krijgen dan een
vergunning. De regeling gaat ook voor de toekomst gelden.
Maar voor de rest is het regeerakkoord streng: de strafbaarstelling van illegaal verblijf gaat alsnog door,
eerder illegaal verblijf blijft een reden om een vergunning te weigeren, de aanscherpingen van
gezinsmigratie gaan gewoon door, migranten die geen Nederlands spreken krijgen geen bijstand.
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1. BASISRECHTEN
Leers: ook ongedocumenteerde kinderen zonder asielverleden hebben recht op onderdak
Vorige maand deed de Hoge Raad uitspraak over het recht op onderdak voor ongedocumenteerde
kinderen. De Raad vond dat ouders verantwoordelijk zijn, maar als ze die verantwoordelijkheid niet
waar kunnen maken, moet de staat hulp bieden. Minister Leers erkent nu dat dit ook voor kinderen
zonder asielverleden geldt, maar pas na een individuele beoordeling (kamerstuk 19637: 1587,
24.10.12)
EU Fundamental Rights Agency Bureau wil ‘veilige aangifte’ mogelijk maken
Het mensenrechtenbureau van de Europese Unie (FRA) stelt in haar rapport dat de politie aangifte van
ongedocumenteerde slachtoffers mogelijk moet maken, bijvoorbeeld door de optie van anonieme
aangifte of aangifte door derden Ook moet evt een status mogelijk zijn voor slachtoffers.
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf)

2. TOELATINGSBELEID
Leers: legestarieven voor gezinsleven zijn nog niet aangepast.
Aanvragers van een verblijfsvergunnning voor gezinsleven die voor een lager tarief in aanmerking
willen komen, kunnen dat bij hun aanvraag aangeven (IND 22.10.12)
Onderzoek: lage slagingscijfers nieuwe inburgeringsexamen buitenland
In de eerste helft van 2012 slaagde 78% van de kandidaten voor het inburgeringsexamen buitenland.
In de eerste helft van 2011 slaagde nog 91%, maar dit percentage zakte in de tweede helft naar 68%
vanwege de verhoogde eisen. (kamerstuk 32824: 6, 23.10.12)
Minister: weinig aanvragen voor nareis van vluchtelingkinderen zijn toegekend
In 2011 zijn 8.360 aanvragen gedaan voor nareis van gezinsleden van een vluchteling die in Nederland
was toegelaten. Daarvan zijn er 720 ingewilligd, waarvan 280 voor Somaliers, 170 voor Irakezen en 40
voor Iraniers. Van deze aanvragen betroffen 6.560 kinderen, daarvan werden er 510 ingewilligd.
(kamerstuk 33400VII: 4, 25.10.12)
Rechtbank: achtergelaten vrouw mag uit GBA utigeschreven worden
Dit betreft de klacht van een Marokkaanse vrouw die door haar man was achtergelaten in Marokko en
uitgeschreven uit het GBA. De gemeente had brieven naar het adres gestuurd, waarop niet was
gereageerd. De rechter besluit dat de GBA de feitelijke situatie moet weergeven, en dat de vrouw
terecht is uitgeschreven (Rb Amsterdam 12/122GBA, 1.8.12)

2
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.

NIEUWSBRIEF, JAARGANG 2 NR. 21

3. Controle en Terugkeer
Raad van State: inreisverbod moet rekening houden met Belgische vriendin
Als de politie ongedocumenteerden aantreft, wordt al snel een inreisverbod gegeven. Rechters hebben
besloten dat hierbij rekening gehouden moet worden met individuele omstandigheden. Bijvoorbeeld
een Belgische vriendin waarmee betrokkene wil trouwen (RvS 201206076/1/V4 en 201206829/1/V4,
17.10.12)
Raad van State: ongedocumenteerde vreemdelingen moeten termijn voor vrijwillig vertrek krijgen
Vreemdelingen die illegaal aangetroffen worden horen eerst een termijn voor vrijwillig vertrek te
krijgen. De Raad van State besloot dat dit ook geldt als iemand na afloop van zijn visum in Nederland
blijft: (Raad van State, 201111865/1/V3 4.10.12). Ook een ongewenstverklaarde vreemdeling met een
verblijfsvergunning in Spanje moet eerst de kans krijgen om zelf terug te keren naar Spanje (Raad van
State 201204418/1/V3 23.10.12). Ook na een (nieuw) asielverzoek moet een nieuw terugkeerbesluit
worden genomen met een termijn voor vrijwillig vertrek (RvS, 201202876/1/V4, 6.9.12).

4. WAT IS ER TE DOEN?
Rapport 'Verborgen Slavernij in Nederland' - Stichting FairWork
FairWork (voorheen BLinN) schat dat in Nederland 21.000 slachtoffers van arbeidsuitbuiting wonen.
Daarvan heeft de overheid maar 1% in beeld. Dat komt volgens FairWork door de beeldvorming: een
slachtoffer uit de seksindustrie is een kwetsbare, ernstig getraumatiseerde vrouw, terwijl een
slachtoffer van arbeidsuitbuiting een stoere man is die ‘slechts’ te maken heeft gehad met beroerde
werkomstandigheden. Dat beeld klopt niet volgens Fairwork.
Download het Rapport verborgen slavernij in Nederland (2012)
INDIAC: Misbruik van gezinshereniging: Schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen in
Nederland
Het onderzoeksbureau van de IND heeft onderzoek gedaan naar schijnhuwelijken en de mogelijkheden
om dit aan te pakken. Het onderzoek is onderdeel van een EU-breed project.
Informatie en discussie: eerst kind, dan vreemdeling, 31 okt 20-22u R'dam
Over de rechten van kinderen van asielzoekers en vreemdelingen in Nederland, de campagnes en
acties en wat er lokaal gedaan kan worden voor deze kinderen. Met medewerking van Carla van Os,
Defence for Children.
Locatie Steigerkerk, ingang 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam
Informatie: 010 – 4666722; 010 – 4116085; 06 – 25383472 (Connie vd Broek)
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