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Op 21 december maakte Staatssecretaris Teeven de criteria van het kinderpardon bekend.
Er zijn twee regelingen:
1) een tijdelijke regeling voor kinderen die op 29 oktober 2012 nog geen 21 jaar zijn en vóór hun 13de
verjaardag naar Nederland kwamen en asiel hebben gevraagd. Ze mogen niet langer dan 3 maanden uit
beeld van de overheid geweest zijn en geen strafblad hebben.
2) een permanente regeling voor kinderen die vóór hun 13de verjaardag naar Nederland kwamen en
tussen de 18 en 19 jaar oud zijn. Ook zij mogen niet langer dan 3 maanden uit beeld van de overheid
geweest zijn en geen strafblad hebben.
Afhankelijke familieleden (ouders, broers, zussen, of eventueel partner en kinderen) krijgen ook een
status. In januari wordt bekendgemaakt hoe een aanvraag kan worden ingediend.
Lees hier meer over de regeling.

CRITERIA KINDERPARDON BEKEND
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1. BASISRECHTEN

CRvB: Gemeente Heerenveen moet illegaal Burundees gezin woonvergoeding geven
Het betreft een gezin wat een tijdelijke asielvergunning had die is beeindigd. De kinderen komen
waarschijnlijk in aanmerking voor het kinderpardon. De Centrale Raad van Beroep besloot dat de
gemeente het gezin een vergoeding moet geven voor woonkosten en levensonderhoud om de tijd te
overbruggen. (Centrale Raad van Beroep 12/6484, 19.12.12)

2. TOELATINGSBELEID

SvV&J: nieuw Somalie-beleid
Naar aanleiding van een nieuw ambtsbericht heeft de staatssecretaris besloten dat Mogadishu veilig is.
Somaliers uit Mogadishu krijgen daarom geen asielvergunning meer. Bestaande vergunningen worden
nog niet ingetrokken.
Somaliers kunnen ook weer in vreemdelingendetentie genomen worden om uitgezet te worden
(Kamerstuk 19637: 1595, 14.12.12)

Europees Hof: bij gezinshereniging van vluchtelingen geen onderscheid op huwelijksdatum
Het Europese Hof besloot in een zaak van een vluchteling uit Engeland dat het voor zijn recht op
gezinshereniging niet mag uitmaken of hij vóór of ná zijn vlucht getrouwd is. In Nederland wordt dit
onderscheid nog wel gemaakt (EHRM, 22341/09, 6.11.12)

Rb: verblijf bij NLs kind is EU-recht, dus ‘declaratoir’ en lage leges
De Rechtbank Amsterdam besloot dat een vergunning bij Nederlands kind (Zambrano) onder het EU-
recht valt. Zo’n vergunning hoeft niet aangevraagd te worden maar hangt samen met de situatie. De
legeskosten moeten dus ook vergelijkbaar zijn met andere EU-vergunningen, dus € 40,-. (VK Rb
Amsterdam, AWB 12/17134  26.11.12)

SvV&J: pilot kansloze aanvragen slachtoffers mensenhandel
Het ministerie is de pilot «Kansloze aangiften» gestart in de politieregio’s Rotterdam Rijnmond en
Groningen, Friesland en Drenthe. De pilot loopt van september 2012 tot januari 2014 en heeft tot doel
een werkwijze te ontwikkelen voor situaties waarin een vreemdeling een aangifte mensenhandel heeft
gedaan waarin (vrijwel) geen opsporingsindicaties aanwezig zijn. (Kamerstuk 33456 nr. B, 18.12.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

SvV&J: strafbaarstelling illegaal verblijf
Staatssecretaris Teeven heeft het wetsvoorstel strafbaarstelling illegaal verblijf in de ministerraad
besproken. Mensen zonder verblijfsvergunning kunnen een boete krijgen, die eventueel omgezet kan
worden in vervangende hechtenis. Als ze niet vertrekken kunnen ze een inreisverbod krijgen van 5
jaar. Overtreding van dit inreisverbod wordt wel gezien als misdrijf en wordt bestraft met een
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gevangenisstraf. Hulpverlening aan ongedocumenteerde migranten zal niet strafbaar worden,
hulpverlening aan ongedocumenteerde migranten met een inreisverbod van 5 jaar kan wel bestraft
worden (ministerraad 21.12.12).
Verschillende steden hebben al aangekondigd niet op illegalenjacht te gaan.

MvSZW: hogere boetes voor illegale tewerkstelling
Met het doel om uitbuiting tegen te gaan, zullen werkgevers van ongedocumenteerde migranten
zwaarder bestraft worden. De boete gaat van € 8.000 naar € 12.000, en kan nog veel hoger worden bij
recidive of als meer mensen tewerkgesteld zijn (Stcr 25205, 7.12.12)

SvV&J: nieuw detentiecentrum Schiphol
Per 1 januari wordt het nieuwe detentiecentrum Schiphol in gebruik genomen met 450 plaatsen
waarvan een deel voor grensgeweigerden en asielzoekers. Asielzoekers die hier de asielprocedure
doorlopen krijgen nu ook 6 dagen rust- en voorbereidingstermijn. Alleenstaande Minderjarigen zullen
hier niet meer behandeld worden (WBV 2012/26).

SvV&J: betere voorbereiding IND bij aanvraag vergunning aan loket
Staatssecretaris Teeven wil dat de IND betere kennis heeft van het dossier van migranten die aan het
loket een verblijfsaanvraag indienen. Doel is om de aanvrager eventueel direkt af te kunnen wijzen en
eventueel in detentie te kunnen nemen. (DT&V 19.12.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Vreemdeling in NL - Gezinshereniging, 20 jan, 14. – 16.30 uur, Amsterdam
De Nieuwe Liefde organiseert een middag over hoe het Nederlands gezinsherenigingsbeleid zich
verhoudt tot essentiële mensenrechten en wat de plannen van de huidige regering daarin betekenen.
Met o.a. Corrien Ullersma, advocaat, Sarah van Walsum, hoogleraar migratierecht en familiebanden
aan de VU en Jorg Werner, jurist kinderrechten & migratie bij Defence for Children.
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102. Kaartverkoop via
http://denieuweliefde.com/programmas/gezinshereniging.58.html

Website: www.infoterugkeer.nl
Deze website van de Rijksoverheid biedt informatie voor de terugkeer van vreemdelingen naar hun
land van herkomst, zoals landeninformatie, projecten in Nederland die mensen ondersteunen bij het
organiseren van een duurzame terugkeer en passende terugkeerondersteuning en re-
integratiemogelijkheden.

OPROEP WOMEN Inc. Cordaid Stimuleringsprijzen 2013
In maart 2013 worden drie vrouweninitiatieven bekroond die op eigen wijze vrouwen versterken.
Inschrijven kan tot 21 januari 2013. Het inschrijfformulier met meer informatie over de prijzen, criteria
en de voorwaarden kun je downloaden op
http://www.cordaid.nl/nl/Actueel.html?tab=tab_2&item=16135.

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.
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