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PETITIE VOOR EEN BETER KINDERPARDON
In Nederland verblijven ongeveer 400 kinderen van migranten/ vluchtelingen die hier geboren zijn of
langer dan vijf jaar wonen. Zij lopen bewezen psychologische schade op als zij uitgezet worden naar hun
land van herkomst (of dat van hun ouders).
Wij constateren
 dat in 2013 de (definitieve) ‘Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen’ (ook wel het
Kinderpardon) in het leven werd geroepen om kinderen in eerder genoemde situatie te
beschermen.
 Deze regeling werkt echter niet: 96 tot 99% van de aanvragen wordt niet toegekend.
 Dit komt voornamelijk door het zogeheten 'meewerkcriterium'.
 De Overgangsregeling, gehanteerd vóór de Definitieve Regeling, bevatte geen
meewerkcriterium: deze regeling werkte wel.
en verzoeken
 in afwachting van een beter immigratiebeleid dat op dit moment wordt onderzocht op aanraden
van Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid, de initiële vorm van de Regeling
Langdurig Verblijvende Kinderen (lees: De Overgangsregeling), opnieuw te hanteren.
 Tevens verzoeken wij dat de 400 kinderen en hun gezinnen die op dit moment recht hebben op
een Kinderpardon dat per ommegaande toegewezen krijgen.
Daarom: teken voor een Kinderpardon dat wél werkt.
https://petities.nl/petitions/eigeland-voor-een-kinderpardon-dat-wel-werkt?locale=nl
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1. TOELATINGSBELEID
RvS: geen vrijstelling inburgeringstoets voor Afghaanse vrouw
Deze Afghaanse vrouw die gehuwd is met een Nederlander moet voor haar verblijfsvergunning een
inburgeringstoets afleggen bij de Nederlandse ambassade in Teheran (Iran). Zij heeft dat in 2012
geprobeerd, maar slaagde net niet. Zij vraagt nu om vrijstelling vanwege de moeilijke reis, waarvoor ze
mannelijke begeleiding nodig heeft, en vanwege psychische problemen.
De Raad van State vindt dat de vrouw het examen opnieuw moet doen. Haar man kan haar begeleiden
naar Iran. Haar psychische problemen zijn niet onderbouwd. Zie hier
RvS: inkomensvereiste bij wajong
De Wajong kent twee soorten uitkeringen, eentje voor jongeren die geen kans hebben op de
arbeidsmarkt en waarvoor geen traject wordt uitgestippeld (uitkeringsregeling), en eentje voor jongeren
waar een participatietraject wordt uitgezet (werkregeling). Jongeren in de werkregeling kunnen vragen
om alsnog in de uitkeringsregeling geplaatst te worden, maar dan verliezen ze hun trajectbegeleiding.
Deze zaak gaat over de vraag of een jongere met Wajong in de werkregeling, vrijstelling krijgt voor het
inkomensvereiste voor gezinsvorming. De Raad van State oordeelt dat de vraag of een jongere in de
werkregeling of de uitkeringsregeling zit niet doorslaggevend is. Van belang is de vraag of de jongere
kans heeft op werk. Dat moet steeds individueel beoordeeld worden. In deze zaak heeft zo’n
beoordeling niet plaatsgevonden, dat moet alsnog. Zie hier en hier
Rb: nareis mogelijk voor moeder van Irakees kind, met vader naar NL gekomen maar ouders gescheiden
Deze zaak gaat over een Irakese jongere die met haar vader naar Nederland is gekomen. Haar ouders zijn
gescheiden. Volgens het Irakese recht heeft de moeder voogdij. Het kind kreeg een verblijfsvergunning.
Zij kan nu een aanvraag indienen zodat haar moeder ook naar Nederland kan komen. Zie hier
Rb: belangenafweging nodig voor besluit over verblijfsvergunning van grootmoeder bij kleinkind
Deze zaak gaat over een grootmoeder die vraagt om een vergunning bij haar kleinkind. Zij hebben na het
overlijden van de ouders lang samen gewoond, en sinds haar migratie naar Nederland steunt het
kleinkind haar grootmoeder nog financieel. De rechter besluit dat er in dit geval van uitgegaan moet
worden dat er gezinsleven tussen de grootmoeder en haar kleinkind bestaat. Of de grootmoeder naar
Nederland mag komen, vraagt dan een zorgvuldige individuele belangenafweging. Zie hier
Rb: bij aanvraag voortgezet verblijf gezinslid EU-burger rechtmatig verblijf afgelopen jaren onderzoeken
Deze zaak gaat over een kind wat met haar moeder naar Nederland kwam toen haar moeder met een
Engelsman trouwde. Moeder en kind hadden dus verblijfsrecht als gezinslid van een EU-burger. Toen de
moeder scheidde, bleef zij met haar dochter in Nederland. De dochter ging naar school. De dochter is nu
langer dan vijf jaar in Nederland en vraagt ‘duurzaam verblijf’.
De rechter vindt dat de IND beter moet onderzoeken of zij de afgelopen jaren rechtmatig verblijf heeft
gehad en dus in aanmerking komt voor duurzaam verblijfsrecht. Zie hier
Rb: terecht intrekken vergunning Turkse, sinds 1980 in NL, verblijf meer dan 6mnd buiten NL
Deze Turkse vrouw woont al sinds 1980 in Nederland, haar kinderen en kleinkinderen wonen hier.
Nederland wil haar vergunning intrekken omdat ze meer dan 6 maanden buiten Nederland heeft
verbleven. Zij was bijna twee jaar uitgeschreven uit de GBA en heeft geen overtuigend bewijs van verblijf
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in Nederland in die periode. De rechter vindt dat de vrouw ook niet heeft onderbouwd dat verlies van
haar verblijfsvergunning een schending van haar recht op privé-leven zou zijn. Zie hier
Rb: geen vergunning huiselijk geweld, aangifte niet doorgezet
Deze zaak gaat over een slachtoffer huiselijk geweld. Zij heeft aangifte gedaan, maar de officier van
Justitie heeft besloten de dader niet te vervolgen. Volgens de rechter komt de vrouw daarom niet in
aanmerking voor een vergunning voortgezet verblijf als slachtoffer huiselijk geweld. Zie hier

2. WAT IS ER TE DOEN?
Conferentie Solid Road: vrijwillige terugkeer Armeense gezinnen 20 nov 13:30 -17:00 uur Utrecht
Tijdens deze conferentie presenteren wij de resultaten van het eerste jaar van ons project The Green
Way. Dit project biedt extra ondersteuning aan Armeense gezinnen die vrijwillig terugkeren naar
Armenië. De ondersteuning bestaat in Armenië uit 12 maanden huisvesting, 12 maanden
beroepsopleiding voor de ouders en Armeense bijles van de kinderen.
http://www.solidroad.nl/index.php/the-green-way
Conny Rijken, Tesseltje de Lange: Decent Labour Market for Low-Waged Migrant Workers
Migrant workers contribute to the labour market, are valued for their work but are vulnerable to abuse.
The research aim of this project was to contribute to developing theories and strategies to overcome this
vulnerability and window for abuse: to work towards a decent labour market for low-waged migrant
workers. Understanding the fragmented legal framework and its consequences for migrant workers was
a first step to achieve this aim. Together with the contributors to this volume, we looked into
opportunities to mitigate the negative consequences.
Link: http://www.oapen.org/search?keyword=rijken
Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Het Verdrag van Istanbul verplicht staten tot bescherming voor slachtoffers van huiselijk geweld, ook als
ze geen verblijfsvergunning hebben. Nederland moet dit jaar rapporteren in hoeverre zij aan het verdrag
voldoet. De Nederlandse NGO’s schreven gezamenlijk een schaduwrapportage. Stichting LOS leverde ook
bijdragen. Zie hier

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
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zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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