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KINDERRECHTEN FESTIVAL, 25 NOV 12-17.30U, RU PARÉ, AMSTERDAM 

 
Met o.a. optredens van kinderen, theater voorstelling , muziek door jongeren uit de buurt, workshops, 
interviews met kinderen en andere interessante mensen. Er zal ook ruimte zijn voor heel veel informatie 
en activiteiten van o.a. vrouwen- en jongeren organisaties, scholen, de Kinderrechten Ombudsvrouw, 
Defence for Children, UNICEF, etc. Alles is gratis toegankelijk voor iedereen. 
Waar: Ru Paré, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam 
Klik hier voor meer informatie. 

http://21maartcomite.nl/?p=1275
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1. BASISRECHTEN 

 
RvS: terugvorderen toeslagen bij intrekken vergunning met terugwerkende kracht mag soms wel 
Deze zaak gaat over een Afghaan wiens asielstatus met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, omdat 
hij is zijn herkomstland enkele keren heeft bezocht. Normaal worden in dergelijke situaties geen 
toeslagen met terugwerkende kracht teruggevorderd, maar omdat de status wordt ingetrokken vanwege 
eigen gedrag, mag dat in dit geval wel, vindt de Raad van State. Zie hier.  
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: als iemand een reguliere status heeft, kan hij toch een asielaanvraag doen 
Tot voor kort kon iemand met een reguliere status geen asielverzoek indienen. De veiligheid was immers 
al gegarandeerd door het verblijfsrecht. De Raad van State heeft recent besloten dat een asielverzoek 
van iemand met een tijdelijke reguliere status wel in behandeling genomen moet worden. Volgens de 
Europese Procedurerichtlijn moet een asielverzoek altijd in behandeling genomen worden. Zie hier. 
 
Rb: vergunning bij partner terecht ingetrokken, relatie verbroken ondanks samenwonen 
Volgens de rechter kan een vergunning bij partner ingetrokken worden als de relatie is verbroken, ook al 
bestaat het huwelijk formeel nog, wonen de partners nog op hetzelfde adres en eten ze nog samen. De 
man heeft aan de IND verschillende keren bevestigd dat de relatie is verbroken, dat beide partners eigen 
inkomen hebben, en dat ze verder niets meer samen doen. De vrouw wilde geen echtscheiding omdat 
dat door de Indonesische gemeenschap niet geaccepteerd zou worden. Zie hier. 
 
Rb: wel nareis 70-jarige zieke alleen achtergebleven moeder van vluchtelinge 
Deze zaak gaat over een 70-jarige, zieke moeder van een in Nederland toegelaten Syrische vluchtelinge. 
De moeder kan niet voor zichzelf zorgen en woonde tot zij vluchtte bij haar dochter. De kleindochter die 
was achtergebleven als mantelzorgster is omgekomen bij een bombardement. Het is onzeker of er nu 
voldoende mantelzorg beschikbaar is, gelet op de onzekere situatie in Syrie. 
De IND had de aanvraag voor een verblijfsvergunning afgewezen, omdat de moeder al twee jaar in Syrie 
overleefde zonder haar dochter. Maar de rechter vindt dat daarbij onvoldoende rekening is gehouden 
met de instabiele situatie in Syrie en de persoonlijke banden. Zie hier 
 
Rb: IND moet ook inreisvisa geven aan niet-NLse kinderen van moeder van NLs kind 
De moeder van dit Nederlandse kind kreeg een visum om naar Nederland te komen, zodat haar kind in 
NL kan opgroeien. Haar andere (niet-NLse) kinderen kregen geen visum. De rechter besloot dat hiermee 
de rechten van het NLse kind, om met haar moeder in NL op te kunnen groeien, geschaad worden. Zie 
hier 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3603
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:3582
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:12006
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:13121
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:13277
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
SvJ&V: detentie kinderen 
Volgens de staatssecretaris wordt geprobeerd om vreemdelingendetentie voor gezinnen met kinderen 
zo humaan mogelijk uit te voeren. Het gezin wordt opgehaald in de ochtend vóórdat de school begint, de 
busjes zijn zo neutraal mogelijk en het gezin wordt niet eerst naar een politiebureau gebracht maar 
direct naar de Gesloten Gezinsvoorziening. Om snel te kunnen handelen krijgt het gezin weinig tijd om 
afscheid te nemen of spullen in te pakken, maar spullen zullen wel nagestuurd worden. 
De staatssecretaris zegt toe om ervoor te zorgen dat de Dienst Vervoer en Ondersteuning vantevoren 
goed op de hoogte is van de situatie van het gezin. Zie hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Conference: Safeguarding children’s rights in immigration law, 23nov 9.30-17.30u Leiden 
Millions of children are on the move worldwide. Throughout the migration process, children find 
themselves in a vulnerable position. The entry into force of the UN Convention on the Rights of the Child 
has accelerated the proliferation of children’s rights worldwide. Also within immigration law, the idea 
that children deserve specific protection has become commonplace. However, in times of the 
securitization of migration control, the danger exists that the best interests of the child are not a primary 
consideration for governments and policy makers at international and domestic levels. To address the 
challenge of safeguarding children’s rights in immigration law, we convene this conference. 
 
Vacature; projectmedewerker Wereldhuis Den Haag voor 20-22 uur per week  
Den Haag Wereldhuis helpt ongedocumenteerden in Den Haag en omgeving om zich staande te houden 
in de samenleving en zich te oriënteren op hun toekomst. Uitgangspunt is vooral te focussen op hun 
kracht en op wat ze zelf kunnen. Als projectmedewerker ondersteun je de projectleider van het 
Wereldhuis. Zie de vacature hier, reageren voor 25 november 
 
I’m Sorry: Koreaanse campagne voor recht op geboorteakte voor ongedocumenteerde kinderen 
Please join the petition! 
  
Netwerk VN-Vrouwenverdrag voor zelfstandig verblijfsrecht migrantenvrouwen  
We willen graag met anderen nadenken over mogelijkheden om de duur van het afhankelijk 
verblijfsrecht van partner-migranten te beïnvloeden. Gedurende enkele jaren was deze afhankelijkheid 
ingekort van 5 naar 3 jaar, maar nu krijgen partner-migranten weer pas na 5 jaar zelfstandig 
verblijfsrecht. Belangstellenden kunnen zich alvast melden bij het secretariaat van het Netwerk.  
 

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://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/11/14/tk-staandehouding-en-inbewaringstelling-gezinnen-met-minderjarige-kinderen/tk-staandehouding-en-inbewaringstelling-gezinnen-met-minderjarige-kinderen.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2018/11/safeguarding-children%E2%80%99s-rights-in-immigration-law
http://www.stekdenhaag.nl/sites/default/files/Vacature%20201811%20projectmedewerker%20wereldhuis.pdf
https://www.change.org/p/to-government-of-the-republic-of-korea-enact-legislation-for-birth-registration-of-undocumented-children-residing-in-south-korea
https://www.vn-vrouwenverdrag.nl/contact/

