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Diederik Samsom, Joel Voordewind en Tofik Dibi nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de
presentatie van het afgeronde initiatiefwetsvoorstel over 'gewortelde kinderen' en samen door te
spreken over dit thema.
Op deze middag zullen verschillende presentaties worden gegeven en zal volop de gelegenheid worden
geboden om met elkaar in gesprek te gaan over de problematiek van én de oplossingen voor langdurig
in Nederland verblijvende minderjarige asielkinderen. Na afloop is er nog de gelegenheid om tijdens
een borrel verder over het onderwerp door te spreken en vragen te stellen.
Aanmelding verplicht (bvk voor 23 februari), verdere info via r.polinder@tweedekamer.nl.

Vanwege het toegangsbeleid van de Tweede Kamer is het noodzakelijk dat u zich
voor deze bijeenkomst aanmeldt. Voor aanmeldingen, die wij het liefst uiterlijk 23
februari ontvangen, of voor verdere informatie kunt u een mail sturen naar
r.polinder@tweedekamer.nl. Wij hopen op een waardevolle ontmoeting op de 27e.

THEMAMIDDAG ASIELKINDEREN IN TWEEDE KAMER, 27 FEBRUARI
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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.

1. BASISRECHTEN

Procedures tegen overplaatsing naar GezinsLocatie
Uitgeprocedeerde gezinnen moeten in principe na 28 dagen het AZC verlaten. Omdat ze niet op straat
gezet mogen worden, worden ze naar de GezinsLocatie overgeplaatst. Dat geldt ook voor gezinnen
waarvoor een andere (reguliere) procedure loopt, die het gezin in Nederland mag afwachten.
Naar aanleiding van kritiek op deze overplaatsingen heeft de minister toegezegd dat de medische zorg
en het onderwijs ook in de GezinsLocatie gegarandeerd moeten zijn. Als dat niet goed geregeld is, kan
tegen de overplaatsing geprocedeerd worden.

2. TOELATINGSBELEID

Vergunningen eerder ingetrokken bij strafblad
Minister Leers stelt voor om een verblijfsvergunning eerder in te trekken als de vreemdeling
veroordeeld wordt voor een strafbaar feit. De eerste drie jaar kan een verblijfsvergunning worden
ingetrokken na elke veroordeling voor een misdrijf waarop 2 jaar gevangenisstraf staat. Na 3 jaar kan
de vergunning pas ingetrokken worden na een langere gevangenisstraf. Bij drie misdrijven telt de
vreemdeling als veelpleger en geldt een strengere glijdende schaal. De minister zal wel altijd rekening
houden met de individuele omstandigheden (kamerstuk 19637 nr. 1494, 6.2.12)

Minister wil gezinshereniging moeilijker maken
Minister Leers wil strengere eisen stellen aan gezinshereniging. Het gaat om de volgende maatregelen:
• Alleen toelating voor de echtgenoot en de minderjarige kinderen. Voor partners die niet in het
herkomstland kunnen trouwen (bijvoorbeeld homo’s) wordt een trouwvergunning mogelijk gemaakt.
Dan moeten de partners binnen 6 maanden in Nederland trouwen voor de verblijfsvergunning.
• De partner in Nederland moet hier al minstens 1 jaar verblijven vóór de gezinshereniging.
• Een zelfstandige verblijfsvergunning wordt pas na 5 jaar afgegeven, in plaats van na 3 jaar.
(kamerstuk 17.2.12)

Al 25 gemeenten voor kinderpardon
Steeds meer gemeenten tekenen een petitie voor een kinderpardon. GroenLinks trekt nu samen met
de PvdA en ChristenUnie op, en steunt het wetsvoorstel waarbij kinderen na 8 jaar in Nederland een
verblijfsvergunning moeten krijgen. Er zijn al 124.000 ondertekenaars op www.kinderpardon.nu.

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Minister: Gebouw 4 van Detentiecentrum Zeist wordt aangepast
Naar aanleiding van een procedure van de Vereniging Asieladvocaten en Juristen Nederland, heeft de
minister toegezegd om de luchtkwaliteit in gebouw 4 van het Detentiecentrum Zeist te verbeteren. De
Inspectie Sanctietoepassing bekritiseerde al sinds 2010 de luchtkwaliteit in gebouw 4.

www.kinderpardon.nu
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Minister: 7 mensen zijn vertrokken na onrechtmatige controle van domestic workers in Kennemerland
In antwoord op kamervragen stelt de minister dat de VreemdelingenPolitie geen verblijfsvergunningen
mocht controleren van Afrikaanse werksters in Kennemerland, omdat er geen redelijk vermoeden van
illegaal verblijf bestond. Maar door de controles zijn wel 7 mensen vertrokken uit Nederland: deels
vrijwillig en deels gedwongen. De werkgevers zijn niet beboet.
(antwoord kamervraag 1564, 16.2.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Vrouwen eetcafé, 25 februari va. 18.00u Amsterdam
Vrouwen zonder verblijfsvergunning leiden vaak een geïsoleerd bestaan. Zij hebben behoefte aan het
ontmoeten van andere vrouwen, zowel aan vrouwen die in dezelfde situatie verkeren als zij - en vaak
tegen dezelfde problemen aanlopen - als aan vrouwen met een heel ander leven. Daarom organiseert
de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning ism het ASKV een vrouweneetcafé.
Elke laatste zaterdag van de maand ben je welkom in 'de Peper', Overtoom 301, in Amsterdam (tram 1,
halte J. P. Heijestraat). Vanaf 18.00 uur is iedereen welkom. Rond 19.00 uur is er (vegetarisch) eten en
vanaf 20.00 uur volgt het informatieve deel van de avond. Deze keer hebben wij een gast die iets over
een verdiepings-NoBorderNetwerk-weekend in Nederland gaat vertellen.
Info: www.svzv.nl

Seminar: migrantennetwerken en terugkeer, 1mrt 14.30-17.30u Den Haag
Op dit seminar presenteert Richard Staring het onderzoeksrapport: “Ondersteuning bij Zelfstandige
Terugkeer”, over de betekenissen van (trans)nationale sociale netwerken voor de terugkeer van
onrechtmatig verblijvende migranten in Nederland naar hun land van herkomst.
Info: www.maatwerkbijterugkeer.nl; tel 030 7551580.

Conference Access Denied, 13-14mrt 2012 Amsterdam
Migranten zonder verblijfsvergunning worden vaak uitgesloten van sociale zekerheid in het land waar
ze verblijven en werken. Dit roept vragen op van juridische, praktische en politieke aard. In deze
conferentie worden deze vragen geanalyseerd, in samenwerking met academici, beleidsmakers,
activisten, NGO's en belangenorganisaties. Gezocht wordt naar alternatieve benaderingen van de
relatie tussen sociale voorzieningen en migratie.
Info: www.rechten.vu.nl/accessdenied ; e-mail: Accessdenied.rch@vu.nl.

Migratietribunaal Stockholm, 12 mei
Mensen die naar Europa vluchten worden vaak gewantrouwd en niet geloofd. Velen worden direkt
aan de grens gedeporteerd. Anderen worden opgesloten in kampen, waar hun mensenrechten worden
geschonden. Eenmaal in Europa aangekomen, worden ze onderworpen aan langdurige en
ingewikkelde asielprocedures, vaak zonder juridisch advies. De meeste asielverzoeken worden
afgewezen, waarna de mensen moeten terugkeren naar gevaarlijke omstandigheden. Om te
overleven, kiezen velen ervoor onder te duiken in de illegaliteit, zonder rechten.
Tribunal 12 stelt Europa verantwoordelijk voor dit vluchtelingenbeleid, zie op: http://tribunal12.org/
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