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In een uitspraak van 25 november besluit de Raad van State dat een Chinees mensenhandelslachtoffer
geen recht krijgt op voortgezet verblijf. Weliswaar heeft de IND bij de afwijzing van het verzoek niet alle
relevante aspecten meegewogen. Maar de vrouw heeft te weinig gedaan om aan een paspoort te
komen. Ze is bij de Ambassade geweest, heeft het IOM om hulp gevraagd, heeft brieven naar China
geschreven en heeft een advertentie in een Chinese krant gezet. Volgens de Raad van State had ze
meer kunnen doen, omdat ze in China wel over een hukou-registratie beschikte (RvS 201102982/1/V1,
15.11.12)

PASPOORT NODIG VOOR VOORTGEZET VERBLIJF CHINEES
MENSENHANDELSLACHTOFFER
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1. BASISRECHTEN

CRvB: bij verlies status moet vreemdeling Sociale Dienst informeren
Deze zaak betreft een vreemdeling die al 2 jaar geleden zijn verblijfsvergunning verloor, maar nog
steeds bijstand kreeg. De Sociale Dienst vraagt bijna 15.000,- aan onterecht ontvangen bijstand terug.
De Centrale Raad van Beroep besluit dat de vreemdeling zelf de Sociale Dienst had moeten informeren
over zijn verblijfsrecht (CRvB, 10/3870 WWB 30.10.12)

Rb: ondanks ingetrokken erkenning blijft Nederlanderschap behouden
Deze zaak betreft een kind wat door een Nederlandse vader werd erkend. Daardoor verloor zij haar
Chinese nationaliteit. Nu trekt de vader de erkenning in. Omdat het kind geen Chinese nationaliteit
meer heeft, en het kind ook niet staatloos mag worden, blijft de Nederlandse nationaliteit behouden
(Rb Den Haag, 405889/HA RK 11/654, 5.10.12)

2. TOELATINGSBELEID

Gerechtshof: geen straf voor leugen over vluchtreden
De vrouw waarover deze zaak gaat, had gelogen over haar vluchtredenen. Het Gerechtshof vindt dat
leugens voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning niet vergelijkbaar zijn met leugens voor het
verkrijgen van bijstand, en daarom niet als fraude in het strafrecht veroordeeld mogen worden
(Gerechtshof Amsterdam, 23/003690/10, 15.8.12)

RvS: geen vergunning voor ouders die afhankelijk zijn van de zorg van hun kinderen
Deze zaak betreft Turkse ouders die al 10 jaar in Nederland bij hun kinderen wonen. De kinderen
helpen hen met mantelzorg. Volgens de Raad van State kan deze zorg in Turkije door anderen geleverd
worden, en is geen verblijfsvergunning nodig (ABRvS, 201110106/1/V1 11.10.12)

RvS: wel vergunning illegale moeder met NLs kind en vader buiten beeld, niet in zelfde situatie met
vader in beeld
Dit zijn aanvragen volgens de 'Zambrano-jurisprudentie': een illegale Ghanese moeder met een 13-
jarige Nederlandse dochter waarvan de vader buiten beeld is, kreeg geen vergunning van de IND. De
Raad van State geeft de moeder gelijk: ze moet wel een vergunning krijgen (Raad van State
201110635/1/V1, 15.11.12). In een vergelijkbare situatie waarbij de vader wel in beeld was en zijn
dochter regelmatig bezocht maar geen gezag heeft, kreeg de moeder geen gelijk: ze krijgt geen
vergunning (Raad van State 201200665/1/V1, 1.11.12)
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3. CONTROLE EN TERUGKEER

Gemeente Rotterdam zal niet actief migranten zonder verblijfsvergunning opsporen
Op verzoek van GroenLinks nam de gemeenteraad van Rotterdam een motie aan waarin toegezegd
werd dat de gemeente niet op illegalenjacht zal gaan (GL Rotterdam 14.11.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Conferentie Kinderrechten en gezondheidszorg, 24 januari 13-17.00u, Leiden
De conferentie wordt georganiseerd door Defence for Children samen met de Nederlandse Vereniging
voor Kindergeneeskunde (NVK) en Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN). Zeker in deze tijden
van bezuinigingen, concentratie van zorg en de stelselherziening van de jeugdzorg is het goed stil te
staan bij wat dit alles voor gevolgen heeft voor het kind.
Kosten 50,- Aanmelden per e-mail info@defenceforchildren.nl
Info bij Alexandra Barendsen of Jolien Verweij van Defence for Children op 071-516 09 80

Onderzoek van HRW: 'De wet was tegen mij' - Toegang van migrantenvrouwen tot bescherming tegen
huiselijk geweld in België
De vrees voor uitwijzing zorgt ervoor dat veel migrantenvrouwen die te maken krijgen met huiselijk
geweld in België niet de bescherming krijgen die ze nodig hebben, schrijft Human Rights Watch. De
vrouwen kunnen hun verblijfsvergunning verliezen. Ze krijgen ook moeilijk toegang tot de
vrouwenopvang, omdat ze moeten bijdragen in de kosten en hiervoor geen bijstand krijgen.
Bovendien is illegaal verblijf strafbaar en moeten de vrouwen aangegeven worden.

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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