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Op 27 februari dienden ChristenUnie en PvdA hun wetsvoorstel over gewortelde kinderen in. Het
wetsvoorstel wordt ondersteund door GroenLinks, en ook door de gemeenteraden van inmiddels 85
gemeenten.
Volgens het wetsvoorstel moeten kinderen die langer dan 8jr in NL zijn (of 5jr als AMA), terwijl deze
lange termijn niet hun schuld is, een verblijfsvergunning krijgen.
Zie links naar:
Wetsvoorstel voor Gewortelde kinderen.
De reactie van de Raad van State met reactie van de indieners.
Memorie van toelichting zoals gewijzigd n.a.v. het advies van de Raad van State
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Stichting LOS is de steunorganisatie voor de hulp aan migranten zonder verblijfsvergunning. Met deze nieuwsbrief houden
we jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je vragen over deze nieuwsbrief, of vragen over de rechten van
migranten zonder
verblijfsvergunning, neem dan gerust contact op.

1. BASISRECHTEN

Gemeente moet zwangere illegale vrouw opvangen, tenzij vrienden haar al helpen
De Centrale Raad van Beroep besloot op 8 februari dat een zwangere vrouw valt onder ‘kwetsbare
groepen’, en dat zij daarom recht heeft op hulp tot 10 weken na de bevalling. Maar omdat de vrouw in
dit geval al door vrienden geholpen werd, hoeft de gemeente niets te doen (CRvB 11/788 WMO)

2. TOELATINGSBELEID

Inreisverbod
Sinds 1 januari 2012 kunnen mensen van wie eerder een aanvraag voor een verblijfsvergunning is
afgewezen, een inreisverbod krijgen. Met een inreisverbod is legaal verblijf niet meer mogelijk. Veel
mensen die vanuit de illegaliteit een verblijfsvergunning aanvragen, krijgen nu zo’n inreisverbod.

Wetsvoorstel Eens Illegaal Altijd Illegaal
Via een ander wetsvoorstel wordt het in de toekomst ook mogelijk om een aanvraag voor een
verblijfsvergunning te weigeren aan andere mensen die eerder illegaal in Nederland waren.
Bijvoorbeeld mensen die nooit een verblijfsvergunning aanvroegen, of die een tijdelijke vergunning
hadden die niet verlengd is. Dit wetsvoorstel wordt nu in de Eerste Kamer behandeld en zal
waarschijnlijk binnenkort van kracht worden.

Minister past de leges nog niet aan, wacht op definitieve beslissing van het Europees Hof van Justitie
In januari stelde de Advocaat Generaal in een advies aan het Europese Hof van Justitie dat de
Nederlandse legeskosten (de prijs voor een aanvraag verblijfsvergunning) veel te hoog zijn.
Naar aanleiding van kamervragen hierover, zegt de minister dat hij wacht op de definitieve beslissing
van het Europese Hof. Hij zegt dat mensen altijd vrijstelling kunnen vragen. Wel moet hij toegeven dat
de legeskosten in de ons omringende landen veel lager zijn. (kamervragen 1604, 1605, 1606, 20.2.12)

Aantallen asielaanvragen sinds 1985
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Interim Measure Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor Iraanse ongehuwde moeder
Een Iraanse ongehuwde moeder, van wie de eerdere verblijfsvergunning was verlopen, vroeg asiel
vanwege eerwraak-risico. Het Europees Hof besloot dat zij tijdelijk niet mag worden uitgezet, totdat
het Europees Hof een defitinief besluit hierover heeft gegeven. (EHRM 39670/11, 1.7.11)

NLse vader heeft geen gezag, illegale moeder moet voor NLs kind kunnen zorgen
De rechtbank besloot dat een NLse vader die geen gezag over zijn kind heeft, en bovendien een
gewelddadig verleden heeft, niet de zorg over zijn kind kan worden toevertrouwd. De moeder moet
een verblijfsvergunning krijgen, om voor het Nederlandse kind te kunnen zorgen (Rechtbank 's-
Gravenhage, 11/34727, 1.3.12)

‘Belgie-route’ kan ook als het inkomen bestaat uit gegarandeerde giften
Deze zaak gaat over een Duits kind wat in NL komt te wonen met zijn vader die geen
verblijfsvergunning heeft. Een stichting garandeert voor het kind en zijn vader voldoende inkomsten.
De IND wees de aanvraag van de vader voor verblijf bij zijn kind eerst af, maar de rechter vindt dat
giften wel een legitieme bron van inkomsten zijn. De vader moet een vergunning krijgen. (Rechtbank
's-Gravenhage 11/4512 en 11/4514, 29.2.12)

3. CONTROLE EN TERUGKEER

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is twee weken detentie voor kinderen te lang
Het Europees Hof besloot in januari 2012 dat Frankrijk de rechten van twee kinderen  van 5mnd en 3jr
schond, omdat ze twee weken in vreemdelingendetentie zaten. (EHRM, 39471/07, 39474/07, 19.1.12)

4. WAT IS ER TE DOEN?

Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, 8 maart 10.15u, Utrecht
Vier keer per jaar komen hulpverleners aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere migranten
zonder verblijfsvergunning bijeen in het PMZV. Deze bijeenkomst zal speciaal gewijd zijn aan het
aanvragen van Hulp bij de lokale overheid. Zowel de theorie als de praktijk komen hierbij aan bod.
Locatie: Medische Missiezusters, Jansveld 13 in Utrecht
Aanmelden en info bij Rian Ederveen, info@stichtinglos.nl; 030 2990222

Activiteiten rondom Strafbaarstelling Illegaal verblijf, 21 maart div steden
Den Haag: discussie over strafbaarstelling illegaal verblijf, Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12
in Den Haag, van 19.30 tot 22.00 uur.
Eindhoven: Debat en presentatie Basisrechtenboekje, Stadhuis 15.00u
Breda: Lezing en presentatie Basisrechtenboekje, Anna Rozenkranskerk 14.30u
Activiteiten vinden ook plaats in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen.
Meer informatie binnenkort via www.basisrechten.nl
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