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TEKEN DE PETITIE VOOR EEN KINDERPARDON
Limburgser dan Vlaai. Noord-Hollandser dan kaas. Frieser dan de Elfstedentocht. En Zeeuwser dan het
meisje. Dat zijn de kinderen die ons land moeten verlaten. 14 jaar oud, 10 jaar in Nederland. 9 jaar oud,
8 jaar in Nederland. 13 jaar oud, 13 jaar in Nederland.
Als wij niks doen, ligt hun toekomst in Irak, Afghanistan, Eritrea, Angola. Landen waar ze de taal niet
van spreken, waar ze niemand kennen, waar ze vreemden zijn. Wij laten dit niet gebeuren. Deze
kinderen horen hier. Wij willen een kinderpardon. Wij willen ze uit onzekerheid halen en welkom heten
in hun land. Daarom deze hartenkreet. “Minister Leers, doe niet zo kortzichtig. Laat zien dat Nederland
groot kan zijn. Of het er nu 20 of 2.000 zijn, deze kinderen horen hier. Geef ze de kans om een mooie
toekomst in Nederland op te bouwen. Geef ze de kans om mee te bouwen aan een mooie toekomst voor
Nederland. Geef ze een kinderpardon! Lees de petitie en teken op: www.kinderpardon.nu”
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1. BASISRECHTEN
Centrale Raad van Beroep: kwetsbare personen hebben recht op bescherming, maar niet op bijstand
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in sociaal zekerheidsrecht, stelt vast dat kwetsbare
personen in individuele situaties recht kunnen hebben op bescherming, ook al hebben ze geen
verblijfsvergunning. Daarbij moet wel een belangenafweging worden gemaakt tussen het belang van
die persoon en de staat. Als er recht bestaat, moet dat via de RVA (COA-opvang) of via de WMO
geregeld worden. De bijstand sluit migranten zonder verblijfsvergunning uit.
(CRvB, 09/6253 WWB en 10/4260 WWB en 10/4261 WWB, 22.11.11)

2. TOELATINGSBELEID
Raad van State: Nigeriaanse moeder mag blijven bij autistisch Nederlands kind
De Raad van State, de hoogste rechter voor het toelatingsbeleid, stelt dat het belangrijk is voor een
autistisch kindje om in Nederland begeleiding en steun te vinden. Het kind mag niet naar Nigeria terug
gestuurd worden. De moeder, die geen verblijfsvergunning had, mag bij haar kind in Nederland blijven.
(vluchtweb week 50 RvS 201008491/1/V4, 17.11.11)

3. Controle en Terugkeer
Minister: dokters, leraren en ambtenaren mogen niet klikken; veilige aangifte wordt mogelijk
In het debat over de strafbaarstelling van illegaal verblijf maakte minister Leers duidelijk artsen,
leraren en ambtenaren van de burgerlijke stand geen meldplicht hebben en ook geen aangifteplicht in
geval van illegaal verblijf, en dat blijft ook zo.
Ook vertelde hij dat hij werkt aan een regeling voor veilige aangifte, zodat migranten zonder
verblijfsvergunning in de toekomst aangifte kunnen doen bij de politie zonder risico op oppakken.
(handelingen EK 6.12.11, kamerstuk 32420)
Rechtbank: uitzetting Somaliers kan niet, detentie mag niet
De rechtbank in Groningen heeft Somaliers vrijgelaten omdat ze niet uitgezet kunnen worden. Volgens
de Rechtbank kan uitzetting naar Noord-Somalie niet omdat er nog geen overeenstemming met de
autoriteiten is, en kan uitzetting naar Zuid- en Centraal Somalie niet vanwege de onveiligheid daar.
(rechtspraak.nl Rechtbank Groningen, Awb 11/38815 e.a. 15.12.11; zie ook de weblog van de
Somaliers: vluchtelingenopstraat.blogspot.com)
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4. WAT IS ER TE DOEN?
ACVZ-advies ‘Om het maatschappelijk belang’
De AdviesCommissie VreemdelingenZaken, het officiële adviesorgaan van
het ministerie, heeft de minister geadviseerd om een commissie op te
richten waardoor lokale overheden kunnen adviseren over toelating van
migranten die goed geïntegreerd zijn in de samenleving. Zij gebruiken daarbij het voorbeeld van de
Duitse Härtefallkommission. Download: http://www.acvz.org/publicaties/Advies-ACVZ-NR33-2011.pdf
Leidraad Terugkeer
In deze leidraad beschrijven DT&V, IND en COA het terugkeerproces en de
verantwoordelijkheden van de diverse partners. Volgens de Leidraad mag
de politie 28 dagen na de laatste negatieve beslissing, kamers in
asielzoekerscentra ontruimen. Ook staat beschreven wanneer asielzoekers
naar de Vrijheidsbeperkende Locatie gestuurd mogen worden en wanneer ze naar de Gezinslocatie
gestuurd mogen worden. Noodopvangen moeten afgebouwd worden.
http://www.coa.nl/NED/cms/data/images/7/Leidraad%20oktober%202011%20definitief.pdf
Bekendmaking basisrechten en toegankelijkheid instellingen voor ongedocumenteerden
Nu ook de Eerste Kamer instemde met de strafbaarstelling van illegaal verblijf na het inreisverbod,
wordt het belangrijk om ongedocumenteerden niet in de kou te laten staan. Zeven steden in
Nederland werken aan het bekendmaken van basisrechten van ongedocumenteerden. Ook willen zij
lokaal instellingen wijzen op hun zorgplicht, ook voor ongedocumenteerden.
Als je mee wil doen, bijvoorbeeld in je eigen stad of met je eigen instelling, stuur een mailtje aan:
info@stichtinglos.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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