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HANDTEKENINGEN GEVRAAGD VOOR KINDERPARDON-GEMEENTEN 

 
In 25 gemeenten is de afgelopen weken een motie aangenomen voor een humaan Kinderpardon. Deze 
gemeenteraden vinden dat het kabinet de circa 400 asielkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland 
zijn een verblijfsvergunning moet geven. Ze volgen daarmee de oproep ‘ZeZijnAlThuis’ via DeGoedeZaak, 
die inmiddels al ruim 76.000 keer ondertekend is.  
Als meer gemeenten zich uitspreken voor het kinderpardon, helpen zij de landelijke politiek te 
overtuigen. Teken de petitie.

https://actie.degoedezaak.org/efforts/kinderpardongemeenten/lookup/new
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: Vrijheidsbeperkende Locatie is geschikte opvang voor zieke uitgeprocedeerde vreemdeling 
Deze zieke uitgeprocedeerde man uit Amsterdam vraagt om onderdak. Hij krijgt van de Staatssecretaris 
onderdak aangeboden in de Vrijheidsbeperkende Locatie in ter Apel. Er is geen voorwaarde dat hij moet 
meewerken aan vertrek. Maar de man vindt de medische voorzieningen in Ter Apel onvoldoende. De 
rechter besluit dat de opvang in Ter Apel voorlopig voldoet. Wel moet nader onderzoek plaatsvinden 
naar de benodigde medische zorg. (Rb Haarlem, 16/23302, 19.3.18) 
 
Rb: geen naturalisatie vanwege eerdere taakstraf  
Met een strafblad kan je voor lange tijd niet meer naturaliseren. Deze man had in de afgelopen vier jaar 
een taakstraf van 38 uur uitgevoerd. Daarmee mocht zijn verzoek om naturalisatie worden afgewezen, 
zegt de rechter. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: geen daadwerkelijke bescherming tegen huiselijk geweld jegens minderjarigen In Guinee 
De rechter vindt dat er onvoldoende bewijzen zijn dat de autoriteiten in Guinee minderjarigen 
beschermen tegen huiselijk geweld. Daarom moet deze jongeman een vergunning krijgen. (Rb Utrecht, 
NL17.9833, 26.3.18) 
 
RvS: intrekken partnervergunning terecht, want niet genoeg inspanning om aan werk te komen 
De vergunning van deze vrouw was ingetrokken omdat haar man niet meer voldoende verdiende. De 
Raad van State vindt dat de IND bij dit besluit moet meewegen of de man zich genoeg heeft ingespannen 
om werk te vinden. In dit geval was de Raad van State het eens met het besluit van de IND, die heeft alle 
aspecten voldoende in het besluit meegewogen. De vergunning van de vrouw mag worden ingetrokken. 
Zie hier 
 
SvJ&V: aanpassing vrijstelling inkomensvereiste bij partnervergunning  
Voor een vergunning bij partner moet de hoofdpersoon voldoende verdienen. Er geldt een uitzondering 
voor personen die langer dan 5 jaar volledig zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht. In de wet staat nu 
nog dat er ook vrijstelling moet zijn van deelname aan ‘maatschappelijk nuttige activiteiten’. Dat vereiste 
vervalt.  Zie hier 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:2113
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1069
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-18081.html
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: meer vreemdelingendetentie 
De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat hij meer gebruik wil gaan maken van 
vreemdelingendetentie om mensen te dwingen mee te werken aan terugkeer. Hoewel vrijwillig vertrek 
de voorkeur heeft, en de Dienst Terugkeer en Vertrek daar ook meer ruimte voor krijgt, zal gedwongen 
vertrek altijd nodig blijven volgens de staatssecretaris. Overigens wordt, na een periode van dalende 
aantallen, de afgelopen paar jaar al steeds meer vreemdelingendetentie opgelegd. Zie hier. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Stadsgesprek: Nieuw Beleid Voor Ongedocumenteerden in Haarlem, 11 Apr 20:00 - 22:00 
Stem in de Stad maakt de balans op van het oude beleid voor ongedocumenteerden en de kansen die er, 
na de verkiezingen, zijn voor Haarlem om nieuw beleid te vormen. Wij nodigen u van harte uit om op 
deze avond met ons, een aantal mede-organisaties en gastsprekers in gesprek te gaan. 
https://www.pletterij.nl/event/gesprek-met-de-stad-over-nieuw-beleid-voor-ongedocumenteerden-in-
haarlem/ 

 
IND: werkinstructie 2018/4 over EU recht 
In deze werkinstructie worden diverse onderwerpen op het gebied van het recht van de Europese Unie 
behandeld. Bijvoorbeeld het recht van vrij verkeer en verblijf voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, Chavez-zaken en verblijf bij grensoverschrijdende dienst-verleners en dienst-ontvangers.  
https://ind.nl/Documents/WI_2018-4.pdf, 20.3.18 
 
Fairwork: Poolse vrouwen onvoldoende beschermd tegen seksuele intimidatie, apr18 
Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten lopen vanwege hun kwetsbare arbeidspositie en culturele 
achtergrond een verhoogd risico op seksuele intimidatie in hun werkomgeving. Seksuele intimidatie is 
een van de signalen die kunnen wijzen op slechte arbeidsomstandigheden en/of arbeidsuitbuiting. 
Werkgevers moeten de vrouwen beter beschermen en slachtoffers moeten hun recht kunnen halen 
zonder angst voor ontslag. 
 
Vacature: projectleider Kapitaal voor de Toekomst, half jaar, 20upw den Haag 
De projectleider zal educatieve voorzieningen in Den Haag toegankelijk maken voor 
ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders die hier door een tekort aan informatie of door 
uitsluiting van studiefinanciering in hoge mate in belemmerd worden.  
https://www.justiceandpeace.nl/userfiles/files/20180405%20Vacature%20Projectleider%20Kapitaal%20
voor%20de%20Toekomst.pdf 

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. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2375.html
https://www.pletterij.nl/event/gesprek-met-de-stad-over-nieuw-beleid-voor-ongedocumenteerden-in-haarlem/
https://www.pletterij.nl/event/gesprek-met-de-stad-over-nieuw-beleid-voor-ongedocumenteerden-in-haarlem/
https://ind.nl/Documents/WI_2018-4.pdf
https://www.fairwork.nu/assets/structured-files/Actueel/Sexual%20harassment%20in%20the%20workplace%20among%20Polish%20migrant%20women%20in%20the%20Netherlands.pdf
https://www.justiceandpeace.nl/userfiles/files/20180405%20Vacature%20Projectleider%20Kapitaal%20voor%20de%20Toekomst.pdf
https://www.justiceandpeace.nl/userfiles/files/20180405%20Vacature%20Projectleider%20Kapitaal%20voor%20de%20Toekomst.pdf

