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HONGERSTAKERS DETENTIECENTRUM ROTTERDAM ZONDER NAZORG UITGEZET

Twee mannen uit Guinee die al ruim 70 dagen in hongerstaking waren, zijn onverwacht
uitgezet. Volgens de rechtbank, die enkele uren vóór de uitzetting uitspraak deed, waren de
mannen ‘fit to fly’ en was de opvang en nazorg in Guinee voldoende geregeld. De mannen
zouden per ambulance naar een kliniek gebracht worden, en Nederland zou voor drie
maanden verzorging in die kliniek betalen.
Bij aankomst in Guinee zijn de mannen echter niet naar de kliniek gebracht, en blijkt de kliniek
ook niet bereid om de mannen op te vangen. De leiding heeft geen vertrouwen in betaling
door Nederland.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2013:2097, 31.7.13
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2013:2096, 31.7.13
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1. BASISRECHTEN
Rb: Marokkaans kind zonder paspoort moet vergunning krijgen
Dit is een bijzondere situatie, waarbij een Marokkaanse vader zijn kind wel heeft erkend voor
de Nederlandse wet, maar weigert datzelfde te doen voor de Marokkaanse wet. Daarom kan
het kind dat intussen 9 jaar oud is, geen Marokkaans paspoort krijgen en blijft het ook zonder
verblijfsvergunning. De rechtbank vindt dat de moeder, die ook de Marokkaanse nationaliteit
heeft voldoende moeite heeft gedaan om een paspoort te vragen, en besluit dat Nederland
toch een verblijfsvergunning aan het kind moet geven.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:8256, 10.7.13

2. TOELATINGSBELEID
RvS: geen vergunning Congolese dochter van 23 die al meer dan 10jr in NL is
De vader van dit meisje heeft een vergunning vanwege ‘tijdsverloop in de asielprocedure’, en
een vreemdelingenpaspoort waarmee hij niet naar Congo kan reizen. De dochter is sinds haar
12-de (zonder vergunning) in Nederland en vraagt verblijf bij haar vader, omdat hij vanwege
zijn vreemdelingenpaspoort niet naar Congo kan. Volgens de Raad van State kan de dochter
wel terug naar Congo, en kan het gezinsleven op afstand voortgezet worden, net zoals
vóórdat de dochter naar Nederland kwam.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:532, 24.7.13
RvS: heroverweging voor verblijfsrecht moeder van NLs kind met getrouwde vader
Dit kind van een ongedocumenteerde moeder heeft de Nederlandse nationaliteit vanwege
een Nederlandse vader vader. Maar die is getrouwd met een andere vrouw en heeft werk
waarmee hij veel van huis is. Hij kan niet voldoende voor zijn kind zorgen. De Raad van State
vindt dat de IND beter moet onderzoeken of de moeder een verblijfsvergunning moet krijgen
om te voorkomen dat het kind uit Nederland moet vertrekken
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:425, 18.7.13

3. CONTROLE EN TERUGKEER
SvV&J: IND beslist individueel of bij afwijzing kinderpardon inreisverbod volgt
Aanvragers van het kinderpardon krijgen soms een voornemen om een inreisverbod op te
leggen, terwijl er nog geen besluit op de aanvraag is. Naar aanleiding van kamervragen heeft
de staatssecretraris uitgelegd dat dit steeds een individueel besluit is. De aanvragers kunnen
in hun antwoord op het voornemen individuele omstandigheden aangeven om geen
inreisverbod te geven. Kinderen krijgen nooit een inreisverbod.
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Bovendien wordt elke aanvraag voor het kinderpardon die niet aan de formele eisen voldoet,
getoetst aan 'schrijnendheid'.
(antwoord kamervraag, 31.7.13)

4. WAT IS ER TE DOEN?
Studiedag over Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel, 10 okt 10-17 uur
FairWork en CoMensha nodigen u als zorg-/regiocoördinator, hulpverlener, advocaat,
medewerker van het Openbaar Ministerie, vakbond, inspectie- en opsporingsdienst uit om in
gesprek te gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor slachtoffers van
mensenhandel op het gebied van compensatie.
Info: lobby@fairworksupport.nu
Onderzoek gedwongen arbeid door asielzoekers in Groot Brittannie
Dit rapport (in het engels) is gebaseerd op interviews met dertig asielzoekers en vluchtelingen
in Groot Brittannie en beschrijft hun ervaringen met gedwongen arbeid. De schrijvers maken
duidelijk dat werkgevers die hun werknemers in slechte arbeidsomstandigheden laten
werken, dat kunnen doen omdat de asielprocedure deze werknemers kwetsbaar maakt voor
uitbuiting.
Download Precarious Lives: Experiences of forced labour among refugees and asylum seekers in
England here (pdf file, 412 KB).

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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