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CDA: MEEWERK-CRITERIUM IN KINDERPARDON AANPASSEN 

 
CDA en D66 hebben staatssecretaris Harbers een concreet voorstel gedaan om te kijken naar de 
mogelijkheid om de voorwaarde dat asielzoekers moeten meewerken aan hun vertrek, te versoepelen. 
Daarmee kan het kinderpardon in de praktijk verruimd worden. Het voorstel moet volgens deze partijen 
meegenomen worden in het lopende onderzoek van de Commissie-van Zwol, over mogelijkheden om de 
lengte van asielprocedures te verkorten. Zie hier. 
 
De Christenunie, die al lang voorstander is van een ruimer kinderpardon, heeft direct gevraagd om de 
uitzetting van uitgeprocedeerde kinderen die langer dan 5jr in NL zijn, op te schorten.

https://www.cda.nl/actueel/nieuws/evenwichtigere-toepassing-meewerkcriterium-bij-asielprocedure-voor-kinderen/
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: recht op studiefinanciering voor partner van statushouder humanitair onbepaalde tijd. 
Volgens deze rechter maakt de wet op de studiefinanciering onterecht onderscheid tussen verschillende 
groepen mensen met dezelfde status humanitair onbepaalde tijd, namelijk diegenen die daarvóór een 
status humanitair tijdelijk hadden en diegenen die daarvóór een status medische behandeling hadden. 
Dat mag niet van de rechter. Zie hier. 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: kindermishandeling in Guinee geldt wel als asielgrond 
Deze Guineese asielzoeker klaagt over kindermishandeling door zijn stiefmoeder en stiefbroers in 
Guinee. De rechter is het ermee eens dat de Guineese overheid niet optreedt tegen huiselijk geweld en 
dat de asielzoeker dus geen hulp kon krijgen van de overheid. Kindermishandeling kan ernstige schade 
opleveren. Daarom valt het onder de asielgronden. De IND moet een nieuw besluit nemen. Zie hier. 
 
Rb: ook vader van NLs kind met strafblad kan recht hebben op verblijfsvergunning bij kind 
Deze vader van een Nlse zoon van 17jr, die nooit verblijfsrecht had en in detentie verbleef, heeft een 
goede band met zijn zoon. De zoon bezoekt hem geregeld en heeft ook een brief geschreven aan de 
rechter. De rechter vindt dat de IND dit feit zorgvuldiger moet meewegen in zijn besluit over een 
verblijfsvergunning voor de vader. Zie hier. 
 
Rb: individuele beoordeling nodig bij verzoek gezinshereniging van vrouw onder 21 met kind 
Officieel geldt in NL een minimumleeftijd van 21 jr voor gezinshereniging. Deze vrouw is jonger dan 21 
maar wel ouder ddan 18 en ze heeft een kind met de vader die in NL woont. Volgens de rechter moet er 
dan een individuele beoordeling plaatsvinden om het belang van gezinsleven voor moeder en kind te 
beoordelen. (VK Rb Haarlem, AWB 18/1406, 27.12.18) 
 
Rb: bij terugsturen zieken rekening houden met kosten behandeling en inkomsten 
In twee uitspraken maken rechtbanken duidelijk dat de IND rekening moet houden met de kosten van 
noodzakelijke medische behandeling in het land van herkomst. De ene zaak gaat over een HIV-
geinfecteerde Zimbabweaan, die aantoont dat de kosten van medicijnen ongeveer 7x zoveel zijn als het 
gemiddeld jaarinkomen (zie hier). De andere zaak gaat over een Nigeriaanse jongen met diabetes, die 
met een brief van een Nigeriaanse deskundige aantoont dat behandeling hoge kosten met zich 
meebrengt (Rb Haarlem AWB 18/5744, 2.1.19). De IND moet volgens beide uitspraken meer rekening 
houden met de betaalbaarheid van behandeling. 
 
Rb: geen vergunning voor Marokkaan die al 30jr in NL is en 3jr legaal verblijf had 
De rechter vindt dat deze man geen recht heeft op een humanitaire vergunning, ondanks 30jr verblijf. De 
vier (oudere) veroordelingen en het langdurig illegale verblijf pleiten tegen hem, vindt de rechter . Het 
feit dat hij goed NLs spreekt, heeft gewerkt, vrijwilligerswerk doet en een groot netwerk heeft wegen 
daar niet tegen op. Zie hier. 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:81
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:15341
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:15605
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:15607
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:15253
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Committee Against Torture (CAT): voorkomen dat kinderen in detentie gezet worden 
In zijn rapport over Nederland schrijft het CAT : ‘The State party should take all the measures to avoid 
detention of children placed in migration detention facilities in all the constituent countries of the State 
party, including by using alternative measures to detention.’ Zie hier. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
IND Werkinstructie 2019/1: verwesterde vrouwen 
De IND heeft een instructie geschreven voor het beoordelen van asielverzoeken van vrouwen die zeggen 
dat ze gevaar lopen bij terugkeer omdat ze verwesterd zijn. Volgens de Raad van State kan dat om twee 
redenen een vluchtgrond zijn: (1) als de verwestering een uitingsvorm zijn van een godsdienstige of 
politieke overtuiging, en (2) als door het verwesterde gedrag een (religieuze of politieke) overtuiging 
wordt toegeschreven aan de vrouw, die ze moeilijk kan ontkrachten. 
 
UNODC: Estimation of the numbers of presumed human trafficking victims in the Netherlands 2010-2015 
Since human trafficking is a hidden crime, statistics on identified trafficking victims only reveal a small 
part of the problem, and the actual number of victims can only be estimated through statistical 
techniques. With this new study the ‘dark figure’ of trafficking in persons and the ‘dark figure ratios’ of 
different groups of presumed victims has been revealed so more targeted policy interventions can now 
be implemented to improve the detection of – and assistance to – the most hidden populations. 
 
Nieuwe contracten zorgverleners per 1 jan 2019 
Per 1 januari 2019 heeft het CAK nieuwe contracten afgesloten met ziekenhuizen en apotheken die 
migranten zonder verblijfsrecht kunnen behandelen. Zie de lijst via de link hierboven. 
Er is nog een knelpunt met ziekenvervoer, hiervoor is nog geen nieuw contract afgesloten. 
 
Psychological Consultation Hours Dokters van de Wereld 
AMSTERDAM:  
Monday  / Thursday 10:30 – 13:00 / 14:00 – 16:00: Wereldhuis – Nieuwe Herengracht 20 
Wednesday 16:30 – 20:00: Vluchtlocaties We Are Here 
Please make an appointment by sending an email to PSOAmsterdam@doktersvandewereld.org  
ROTTERDAM 
Wednesday 18:00– 21:00: Pauluskerk - Mauritsweg 20 3012 JR Rotterdam 
Please make an appointment by sending an e-mail to PSORotterdam@doktersvandewereld.org  
DEN HAAG 
Wednesday 10:00 – 12:00: Vluchtelingenwerk Zuidvleugel - Hooftskade 91, 2526 KB Den Haag 
Please make an appointment by sending an e-mail to  PSODenHaag@doktersvandewereld.org 
 

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://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NLD/CAT_C_NLD_CO_7_33166_E.pdf
https://ind.nl/Documents/WI_2019-1.pdf
https://www.unodc.org/documents/research/UNODC-DNR_research_brief.pdf
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://doktersvandewereld.org/psychological-consultation-hours/
https://www.google.nl/maps/place/Nieuwe+Herengracht+20,+1018+DP+Amsterdam/@52.3660864,4.9020503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c609962b15ee53:0xa87e3c34998845bb!8m2!3d52.3660864!4d4.904239
mailto:PSOAmsterdam@doktersvandewereld.org
https://www.google.nl/maps/place/Mauritsweg+20,+3012+JR+Rotterdam/@51.9199903,4.4703606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c434a1477eaa61:0x48f7d855890c37be!8m2!3d51.9199903!4d4.4725493?hl=nl
mailto:PSOAmsterdam@doktersvandewereld.org
mailto:PSOAmsterdam@doktersvandewereld.org

