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DEFENCE FOR CHILDREN: RAPPORT OVER KINDEREN IN GRENSDETENTIE

De Coalitie Geen Kind in de Cel sprak de afgelopen weken met kinderen en ouders die in
vreemdelingendetentie hebben gezeten. Ze hebben geen straf maar zitten enkel vast omdat ze het land
niet in mogen, of juist moeten verlaten. De angst voor nieuwe detentie blijft lang hangen.
Lees de verhalen in: ‘Papa, hebben we iets ergs gedaan?’, lees verder op: www.geenkindindecel.nl
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1. BASISRECHTEN
RvS: geen recht op kinderbijslag en kindgebonden budget
Deze zaak betreft een kwetsbare Nigeriaanse moeder met twee kinderen, die opgevangen worden
door de gemeente den Haag. Omdat hun toelage onder het bijstandsniveau zit, vroegen ze toelagen.
De Raad van State oordeelt dat de staat niet verplicht is om te zorgen voor het bestaansminimum. Al
eerder had het Hof geoordeeld dat er geen recht bestaat op kinderbijslag voor ongedocumenteerde
ouders. (RvS 201302396/1/A2, 29.1.14)

2. TOELATINGSBELEID
Meer asielzoekers in 2013
De IND laat weten dat in 2013 14.400 mensen voor het eerst asiel vroegen, tegen 9.700 in 2012. De
grootste toename kwam van Syriers, maar er kwamen ook meer Somaliers en Eritreers. Samen met
het aantal volgende asielverzoeken, kwam het totaal aantal asielaanvragen in 2013 uit op 17.200.
https://www.ind.nl/Documents/Asylum%20Trends%20December%202013.pdf
Nieuw beleid asielzoekers diverse nationaliteiten
Eind 2013 verschenen verschillende ambtsberichten, dat zijn landenrapportages voor asielbeoordeling.
De staatssecretaris heeft daarom het asielbeleid voor die landen aangepast. Het betreft:
Afghanistan: de beoordeling ten aanzien van alleenstaande vrouwen, homosexuelen, en de
beoordeling over mogelijkheden van bescherming buiten Kabul worden aangepast.
Congo: het speciale beleid voor Tutsi’s wordt afgeschaft
Irak: er wordt uitgegaan van interne vluchtmogelijkheden, behalve voor religieuze minderheden en
voor alleenstaande vrouwen uit Centraal- en Zuid-Irak
Iran: homosexuelen lopen nog gevaar bij terugkeer
Somalie: aandachtsgroepen zijn mensen die werken voor de nationale overheid of internationale
organisaties. Steeds moet beoordeeld worden of er een intern vluchtalternatief is in Somalie.
Rb: wel bescherming tegen huiselijk geweld mogelijk in Armenie
De rechtbank oordeelt in deze zaak dat in Armenie bescherming kan worden verkregen tegen huiselijk
geweld. De politie is verplicht om een aangifte in behandeling te nemen en als ze dat niet doen, kan
aan NGO’s om hulp gevraagd worden. (Rb Groningen, 13/23135, 3.12.13)
Rb: eerst bescherming tegen eerwraak vragen bij autoriteiten Irak
Dit betreft een herhaalde asielaanvraag, omdat de moeder van deze asielzoekster door haar oom was
gedood en zij ook vreest voor eerwraak. De rechtbank wijst de aanvraag af, omdat de aanvraagster
niet aannemelijk heeft gemaakt dat de autoriteiten niet bereid of in staat zijn bescherming te bieden,
(Rb Arnhem, 13/7749, 26.11.13)
Rb: NAPTIP in Nigeria beschermt niet tegen besnijdenisrisico
Deze zaak betreft een Nigeriaans slachtoffer van mensenhandel. De politie heeft de strafzaak
geseponeerd. De vrouw vraagt bescherming tegen het risico van besnijdenis van haar dochter. De
rechtbank besluit dat niet vast staat dat NAPTIP (National Agency for the Prohibition of Traffic In
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Persons and Other Related Matters) ook in staat is bescherming te bieden tegen een dreigende
besnijdenis. (Rb Zwolle, 13/31923, 24.1.14 en Rb Den Haag, 13/32822 13/32825, 21.1.14)
Rb: herbesnijdenis mogelijk risico in Sierra Leone
In deze zaak is de vraag of de aanvraagster vanwege het risico op herbesnijdenis in aanmerking moet
komen voor een verblijfsvergunning. Vanwege de verklaring van de gynaecoloog van eiseres, een brief
van het Landelijk Bureau van Vluchtelingenwerk en rapporten van Unicef en Amnesty International,
vindt de rechtbank dat de IND dit beter moet onderzoeken (Rb Arnhem, 13/20836, 19.12.13)
RvS: geen toelating zieke oudere Surinaamse vrouw
De Raad van State besluit dat deze oudere Surinaamse vrouw met medische problemen geen
verblijfsrecht in Nederland krijgt. Ze is al sinds 1996 hier maar heeft nooit een vergunning gehad. Ze
woont zelfstandig en krijgt mantelzorg van haar volwassen kinderen, maar ze heeft ook kinderen in
Suriname die voor haar zouden kunnen zorgen, vindt de Raad van State. Lees de uitspraak hier

3. CONTROLE EN TERUGKEER
Italie: afschaffing strafbaarstelling illegaal verblijf
In Italie werd enkele jaren geleden illegaal verblijf strafbaar gesteld. Ongedocumenteerde migranten
kregen jarenlange gevangenisstraffen, alleen voor illegaal verblijf. Het Italiaanse parlement heeft nu
besloten de wetgeving terug te draaien. Het besluit moet nog door de Senaat bekrachtigd worden.
Wel blijft de klikplicht van kracht. Source: Il Sole 24 Ore, 21 January; La Stampa, 21 January 2014
Detentiecentra Veldzicht en Ter Apel voor (criminele) vreemdelingen met psychische problemen
De staatssecretaris heeft twee detentiecentra aangewezen voor de opvang van vreemdelingen met
psychische problemen. In Veldzicht komen ongewenstverklaarde vreemdelingen met tbs, maar ook
gewone vreemdelingen met ernstige gedragsproblemen in het AZC en vreemdelingen die gedwongen
moeten worden opgenomen. In detentiecentrum Ter Apel komen veroordeelde vreemdelingen.
De DT&V zal in deze centra ook actief inzetten op terugkeer. (kamerstuk 28.1.14)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Training door Dorenda Fokker, Wereldhuis Amsterdam, 19 feb 19.00u (maaltijd om 17.30u)
Zelfs als je zonder papieren werkt, heb je rechten. Arbeidsrecht beschermt tegen uitbuiting.
Slachtoffers van mensenhandel worden beschermd. Recht in Zicht, een nieuw project in het
Wereldhuis, helpt slachtoffers van mensenhandel met juridische kwesties.
Om mee te doen met de training, schrijf je in via tel: 06-22821472 of mail: info@wereldhuis.org.
Rapport: Rights are not an 'expense'. Immigration, welfare and public finance in Italy
Volgens dit rapport, is anti-immigratie beleid te duur, inhumaan en inefficient, en is het belangrijker
om te investeren in gastvrijheid, inburgering en rechtsbescherming. Voor het ontwikkelen van
toekomstbestendig beleid is een nieuwe aanpak nodig. Lees de engelse samenvatting on-line.
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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.

