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Sinds vorige week staat de aanmelding open voor kinderen (en hun gezinnen) die voor het
kinderpardon in aanmerking komen.
De belangrijkste voorwaarden zijn:
- eerder zelf of ouders een asielverzoek hebben ingediend,
- op 30 januari 2013 vijf jaar in Nederland in de minderjarige leeftijd
- op 29 oktober 2012 niet ouder dan 21 jaar
- niet langer dan 3 maanden buiten beeld van de overheid geweest
De aanvraag moet voor 1 mei 2013 ingediend worden.
Bel de IND voor een afspraak op 0900 - 1234561

MELD LANGDURIG VERBLIJVENDE KINDEREN VOOR HET KINDERPARDON
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1. BASISRECHTEN

PKN: klacht over recht op opvang voor migranten zonder verblijfsvergunning
De Europese koepel van protestantse kerken heeft namens de Nederlandse PKN een klacht ingediend
over het recht op voedsel, kleding en onderdak. Volgens de PKN maakt Nederland migranten op deze
manier kwetsbaar, en dat is in strijd met de verplichtingen volgens het Europees Sociaal Handvest.
Lees de klacht hier

2. TOELATINGSBELEID

CBS: netto immigratie naar NL in 2012 bedroeg 13duizend mensen
Vanuit het buitenland kwamen er in 2012 per saldo 13 duizend inwoners bij, 17 duizend minder dan in
2011. Er kwamen 156 duizend immigranten naar Nederland en 143 duizend emigranten verlieten het
land. De immigratie is in 2012 voor het eerst sinds 2006 gedaald. De emigratie steeg voor het derde
achtereenvolgende jaar.

Tweede Kamer stemt in met vingerafdrukken-database voor vreemdelingen, open voor politie
Afgelopen week stemde de Tweede Kamer in met het instellen van een database met alle tien
vingerafdrukken plus een gelaatscan van vreemdelingen. Onder strikte voorwaarden staat deze
database ook open voor opsporingsdoeleinden. De Eerste Kamer moet nog instemmen (kst 33192)

IND: leges worden verlaagd
De volgende bedragen gaan gelden voor aanvragen
- gezinshereniging en -vorming en voor adoptie- en pleegkinderen € 225,00.
- wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71 en voor studie € 300,00.
- richtlijn langdurig ingezetenen en verblijf onbepaalde tijd € 150,00
- EU-onderdanen en Turken € 42,00.
De genoemde bedragen gelden voor de aanvraag mvv, of de aanvraag in NL zonder mvv. Na inreis met
mvv kost de aanvraag verblijfsvergunning niets meer. Bij verlenging zijn de legeskosten iets lager.

RvS: Irakees slachtoffer van eerwraak kan zich in Irak elders vestigen
Deze zaak betreft een asielzoeker die stelde slachtoffer te zijn van eerwraak. De Raad van State
besloot dat hij in een ander deel van Irak veiligheid kon vinden. Hij had al bijna 10 jaar elders in Irak
gewoond voordat hij naar NL kwam (ABRvS 201113226/1/V1, 14.1.13)

Rb: inkomen via zorgovereenkomst met houder van een Persoonsgebonden budget voldoet
Dit betreft een zaak over gezinsvorming. De NLse partner verdient, omdat hij zorg verleent aan een
patient die hem betaalt uit zijn Persoonsgebonden Budget. De rechter oordeelt dat dit vaste en
stabiele inkomsten zijn (Rb 's-Gravenhage, AWB 12/17654 & 12/17655 27.12.12)

WODC doet onderzoek naar au-pair bureaus
Op dit moment doet het Wetenschappelijk Bureau van het ministerie van Justitie (WODC) onderzoek
naar misstanden bij au pair bureau’s. Het onderzoek richt zich op misstanden bij au pair bureau’s, en
mogelijkheden deze aan te pakken.
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Rb: Intrekken B9-status op grond van valse aangifte moet zorgvuldig
Deze zaak betreft een vrouw die zich in 2009 meldde als slachtoffer van mensenhandel, en een B9-
status kreeg. Justitie vervolgt haar nu vanwege valse aangifte. In 2010 kreeg ze op grond van een
nieuwe aangifte opnieuw een B9-status. Vanwege de vervolging dreigt de IND haar nieuwe  in te
trekken. De rechtbank oordeelt dat dit niet zomaar mag (Rechtbank Haarlem 12/26425, 12/26426,
31.1.13)

Rb: intrekken status partner vanwege echtscheiding is niet voldoende onderbouwd
Deze zaak betreft een stel wat steeds samenwoonde en samen ingeschreven is gebleven in de GBA. Er
is een echtscheiding uitgesproken, maar die is niet in de GBA opgenomen. De rechtbank oordeelt dat
de gezinsband niet is verbroken (Rb 's-Gravenhage AWB 12/25118 & 12/25119, 30.1.13)

Rb: een studievergunning eindigt niet als er niet genoeg studieresultaat gehaald wordt
Deze zaak gaat over een student die niet genoeg examens haalde. Voglens de Europese Studierichtlijn
mag dat geen reden zijn om de vergunning in te trekken (Rb Arnhem, AWB 12/15306, 22.1.13)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

IND: helft van gedwongen uitzettingen gaat naar ander EU-land, eenderde met Dublinclaim
De IND heeft in juli 2012 in een brief aan een advocaat inzicht gegeven in gedwongen uitzettingen
vanuit vreemdelingenbewaring. Van de ongeveer 3-4.000 gedwongen uitzettingen per jaar, gaat de
helft naar een EU-land. Het grootste deel daarvan is een overdracht omdat het andere land het
asielverzoek in behandeling moet nemen (Dublin-claim). Ruim een kwart van de gedwongen
uitzettingen gebeurt met een paspoort, een kwart met Laissez Passer of EU-staat (Brief aan advocaat
de Jong, 20 juli 2012)

4. WAT IS ER TE DOEN?

.
Nieuwe organisatie: Stichting Wereldvrouwenhuis 'Mariam van Nijmegen'
De stichting wil ervoor zorgen dat kwetsbare vrouwen zonder verblijfspapieren, in principe uit de regio
Nijmegen, goede medische verzorging krijgen en een plek hebben waar ze intensieve begeleiding
krijgen gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid.
Als deze vrouwen geen onderdak hebben wordt hen tijdelijk een veilige woonplek gegeven, waar ze
een aantal maanden uit kunnen rusten.
Contact: mariam.van.nijmegen@gmail.com, info@wereldvrouwenhuis.nl, tel: 06-45588555
Website: www.wereldvrouwenhuis.nl

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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