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Met een speciale actie willen de protestantse hulporganisatie Kerk in Actie en de Raad van Kerken
aandacht vragen voor de rechten van kinderen van vreemdelingen in gezinslocaties.
De gezinslocaties zijn in het leven geroepen om de gezinnen van de straat te houden, maar de sobere
omstandigheden waaronder de kinderen leven is volgens de kerken voor verbetering vatbaar. Kinderen
worden niet altijd in de gelegenheid gesteld om onderwijs te volgen en zij voelen zich er niet veilig.
Kaarten zijn te bestellen per setjes van vijftig exemplaren bij Kerk in Actie, tel. (030) 880 13 37, e-mail
bestellingen@pkn.nl of in de webwinkel van Kerk in Actie. De actie loopt tot 20 juni. Dan is het
Wereldvluchtelingendag.

KAARTENACTIE RAAD VAN KERKEN TEGEN GEZINSLOCATIES
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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

Tineke Strik, Eerste Kamerlid, verdedigt recht van ongedocumenteerde kinderen in Raad van Europa
Tijdens een bijeenkomst in het Parlement van de Raad van Europa wijst Tineke Strik erop dat
ongedocumenteerde migranten bang zijn om dokters te bezoeken, hun kinderen naar school te sturen
of om sociale ondersteuning te vragen. Zij zijn bang om te worden uitgewezen. Die praktijk druist in
tegen de noodzaak van toegang tot basale rechten.
Tineke Strik vraagt daarom om een verbod op vreemdelingendetentie voor kinderen, en een verbod
op verklikken van ongedocumenteerde hulpvragers bij gezondheidsdiensten, scholen en sociale
diensten. De Raad van Euopa heeft een resolutie aangenomen over de rechten van
ongedocumenteerde kinderen, met een verwijzing naar het recht op een adequate levensstandaard.
(kamerstuk 20043 nr. 87, 19.1.12 (vergadering 3-7okt11))

Proces over MBO-stage leerling zonder verblijfsvergunning
Mustafa, die geen verblijfsvergunnning heeft, gaat bij de gemeente Anna Palowna een stage volgen.
De school en de gemeente riskeren nu een boete van 8.000 euro, omdat stages als ‘werk’ tellen, en
Mustafa niet mag werken. De gemeente stelt: Mustafa is 12jr in NL, hij volgt een legale opleiding, hij
krijgt geen stagevergoeding en hij neemt niemand werk uit handen.

2. TOELATINGSBELEID

Bevolkingsgroei vooral door geboorte-overschot
In 2011 immigreerden 160 duizend mensen, en emigreerden 133 duizend mensen.
In 2011 werden 180 duizend kinderen geboren en overleden er 135 duizend personen. Ruim 60
procent van de bevolkingsgroei is dus voor rekening van het saldo van geboorte en sterfte.

Leges voor toelating zijn te hoog
Het Europees Hof voor de rechten van de mens veroordeelde Nederland op 10 januari omdat de leges
voor toelating als gezinslid zó hoog zijn, dat daardoor de aanvraag feitelijk onmogelijk is geworden
voor mensen die niet genoeg verdienen. Het ging nog om de oude bedragen van 830,-. (EHRM
22251/07, G.R. v. Nederland 10.1.12).
Een week later gaf de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie een voorlopig oordeel over
de leges voor mensen die een verblijfsvergunning als ‘langdurig verblijvende derdelander’ willen
aanvragen in Nederland. Ook hij vond dat de legeskosten te hoog waren (Zaak C-508/10, 19.1.12)

Verblijf bij Nederlands kind
Het laatste jaar is veel geprocedeerd over het recht van ouders voor verblijf bij hun Nederlandse kind.
Daarbij wordt verwezen naar de zaak Ruiz Zambrano, waarbij het Europese Hof van Justitie besloot dat
een Europees kind recht heeft op verblijf in Europa, en dat aanwezigheid van één ouder daarvoor
noodzakelijk is. De uitspraak geeft het kind geen recht op de aanwezigheid van beide ouders.
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Nederlandse inbreng voor aanpassing van de Europese Richtlijn Gezinshereniging
De Europese Richtlijn Gezinshereniging wordt aangepast. Nederland zal er daarbij voor pleiten om
eisen te stellen aan zowel het overkomende gezinslid als aan de referent (bijvoorbeeld op het terrein
van scholing, integratie, openbare orde). Ook wil Nederland meer mogelijkheden om fraude,
schijnhuwelijken en gedwongen huwelijken effectiever te kunnen aanpakken. (kamerstuk 32317 nr.
99, 18.1.12)

Europa-route: geen formele inkomenseis, belangrijk is om te kunnen overleven van het inkomen
Deze zaak betreft een aanvraag verblijfsvergunning van een moeder van een Duits kind dat in
Nederland woont. De moeder leeft met drie kinderen van 600,- per maand. De rechtbank stelt dat de
moeder geen gebruik maakt van de bijstand, en dat daarom het inkomen blijkbaar voldoende is om
van te leven. Het Duitse kind krijgt een EU-verblijfsrecht, en de moeder krijgt verblijf bij kind.
(rechtspraak.nl Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/9080 & AWB 11/9077  14.12.11)

Protesten tegen dreigende aanpassing B9-regeling voor slachtoffers mensenhandel
Diverse maatschappelijke organisaties hebben in een brief hun ernstige zorgen geuit over de
'Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel' van Minister Leers van
Immigratie en Asiel. Zowel het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel als het OM geven aan dat
er geen cijfers bestaan over het vermeende misbruik van de B9-regeling.

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Ombudsman gaat onderzoek doen naar vreemdelingendetentie
Jaarlijks worden ongeveer 8.000 vreemdelingen opgesloten in detentie. De Ombudsman gaat
onderzoeken welke beperkingen deze vreemdelingen in de praktijk ervaren, hoe die zich verhouden
tot hun rechten en of vreemdelingenbewaring – gelet op het doel uitzetting - minder belastend voor
de mensen moet zijn.

Europees Hof: vreemdelingendetentie van vrouw met HIV is onmenselijk
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat detentie van een Kameroenese vrouw
met HIV in Belgie onmenselijke behandeling is (EHRM, 10486/10, Yoh. t. België, Kameroen,  20.12.11)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Film Illegal, 29 januari, 14.00 uur tot 16.30 uur Amsterdam
In de film ‘Illégal’, gaat het over de Russische Tania en haar zoontje. Ze proberen zonder vergunning
een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Maar Tania wordt opgepakt en dreigt uitgezet te worden.
In het nagesprek zullen onder anderen oud-justitiepastor Ferdinand van Melle en STEK-medewerker
en theoloog Willem van der Meiden, hun licht op de thematiek laten schijnen.
Locatie: De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam


