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KINDERPARDON: VOOR WIE?
In het regeerakkoord staan de eerste criteria voor het kinderpardon beschreven. Het is alleen voor
kinderen die als asielzoeker gekomen zijn en die tijdens hun minderjarigheid 5 jaar in Nederland
gewoond hebben en nog steeds in beeld zijn. Ze mogen nu niet ouder zijn dan 21 jaar. Gezinsleden
krijgen ook een status.
In de toekomst zal een 'wortelingswet' ingevoerd worden, dat is een soort permanent pardon. Volgens
de 'wortelingswet' zullen kinderen die als asielzoeker gekomen zijn en tijdens hun minderjarigheid 5
jaar in Nederland hebben gewoond, een status krijgen. Voorwaarde is dat zij meegewerkt hebben aan
hun vertrek, hun identiteit hebben aangetoond en geen (ernstig) strafblad hebben.
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1. BASISRECHTEN
Tentenkampen uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam en Den Haag
Afgelopen week besloot burgemeester van der Laan om het tentenkamp in Amsterdam te gaan
sluiten. De redenen hiervoor zijn het aantal bewoners (nu bijna 100) en de weigering van de bewoners
om zich door de GGD te laten onderzoeken, ter voorbereiding op eventuele opvang tijdens vorst. Een
groep sympathisanten is nu op zoek naar een gebouw voor de bewoners.
Het tentenkamp in den Haag is veel minder in de publiciteit, maar ook hier wonen inmiddels bijna 100
mensen. De tenten zijn deels open op last van de burgemeester.

2. TOELATINGSBELEID
Minister Leers maakt nieuw beleid christen-asielzoekers bekend
Onlangs besloot het Europese Hof van Justitie dat niet van een gelovige verwacht worden dat hij zijn
geloofsuitingen aanpast aan zijn woonland. Als hij daardoor vervolgd zal worden, is dat een reden voor
asiel. Minister Leers heeft toegezegd het beleid aan te passen (Kamerstuk 19637 nr. 1590, 2.11.12).
Minister Leers: Taaltoets voor Inburgering Buitenland wordt teruggekoppeld
Naar aanleiding van een rapport van de Nationale Ombudsman heeft minister Leers besloten om aan
gezakte kandidaten voor het examen inburgering Buitenland meer informatie te geven over hun
resultaat op deelonderdelen woordenschat, zinsbouw, uitspraak en vloeiendheid. (antwoord
kamervraag 432, 24.10.12)
Minister Kamp: strengere eisen voor arbeidsmigratie
Arbeidsmigranten van buiten de EU mogen alleen naar Nederland komen als er geen
‘prioriteitsgenietend aanbod’ (kandidaten uit Nederland of de EU) is. Minister Kamp heeft een
wetsvoorstel ingediend waarin de UWV zich meer moet inspannen voor het vinden van
‘prioriteitsgenietend aanbod’, voordat kandidaten van buiten de EU in aanmerking komen. De
tewerkstellingsvergunning wordt maar voor 1 jaar verstrekt, en de werknemer is pas na 5 jaar vrij op
de arbeidsmarkt (kamerstuk 33475: 3, 2.11.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Regeerakkoord: streng vreemdelingenbeleid, onder andere strafbaarstelling illegaal verblijf
Het nieuwe kabinet zal op het gebied van vreemdelingenbeleid grotendeels het beleid van het vorige
kabinet voortzetten. Zo zal illegaal verblijf alsnog strafbaar gesteld gaan worden, ondanks protesten
hiertegen van veel maatschappelijke organisaties. Een motie van de PvdA-afdeling Wijchen vroeg het
PvdA-congres om bij het vreemdelingenbeleid rekening te houden met het PvdA-beginselmanifest. En
een motie van de PvdA-afdeling Zoetermeer vroeg om rekening te houden met internationale
verdragen. Toch steunde de PvdA het regeerakkoord (PvdA-congres 3.11.12)
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Minister Kamp: boetes op illegale arbeid verhoogd op 1 januari 2013
De boetes voor bedrijven die ongedocumenteerde arbeiders laten werken, zullen op 1 januari
verhoogd worden naar 12.000,- per overtreding. Ook kunnen bedrijven voor 3 maanden gesloten
worden als ze vaker ongedocumenteerde arbeiders laten werken.
Detentiecentrum Alphen aan den Rijn weer in gebruik
Detentiecentrum Alphen aan den Rijn is jarenlang gesloten geweest vanwege lekkages. Sinds 1
oktober is het weer in gebruik voor criminele ongedocumenteerde vreemdelingen. De bedoeling is dat
al tijdens hun strafdetentie intensief gewerkt wordt aan hun uitzetting. Vervroegde vrijlating is alleen
mogelijk als ze uitgezet kunnen worden.
Minister Leers: betaling aan Guinese delegatie voor Laiessez-Passers is normaal
Een maand geleden is een Guinese delegatie in Nederland geweest om Laissez-Passers af te geven.
Minister Leers vertelt dat de delegatieleden 100,- per dag kregen en bovendien onderzoeks- en legeskosten vergoed kregen voor elk afgegeven Laissez-Passer (LP). Er zijn ongeveer 100 LP’s afgegeven.
Volgens de minister is er daarom geen sprake van omkoping (antwoord kamervraag 386, 29.10.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Debat over Vreemdelingendetentie, 18 nov 14–16.30u De Nieuwe Liefde A'dam
Tijdens dit debat gaan we in op de aantallen, leefomstandigheden en juridische positie van migranten
in vreemdelingendetentie, en de mogelijkheden voor beleidsbeinvloeding.
Aanwezig zijn: Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman), Annemarie Busser (Amnesty International),
Sharon Gesthuizen (SP kamerlid), Eric Nijman (directeur Detentiecentra), Frans-Willem Verbaas
(asieladvocaat) en ervaringsdeskundigen.
Info: http://denieuweliefde.com/programmas/vreemdelingendetentie.57.html
Fahamu Post-Deportation Monitoring Network
Het (engelstalige) Fahamu Refugee Legal Aid Project heeft een website met veel juridische informatie.
Fahamu startte recent ook een Post-Deportation Monitoring Network, een netwerk van organisaties
uit asiellanden en herkomstlanden met als doel deportaties te monitoren en eventueel hulp te
organiseren. Je kunt je bij Fahamu aanmelden voor deelname aan het netwerk.

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.

