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IND : OVERGANGSREGELING AANVRAGEN KINDERPARDON
Afgelopen week was er veel te doen over het Kinderpardon. Nadat het CDA overtuigd geraakt was dat
kinderen na 5jr verblijf in NL schade lopen bij terugkeer, is één van de criteria voor het kinderpardon
aangepast. Dat betreft het criterium dat altijd meegewerkt moest worden aan terugkeer. Dat criterium is
vervangen door een ‘beschikbaarheidscriterium’.
Door de nieuwe criteria kan het zijn dat kinderen waarvoor eerder een aanvraag kinderpardon is
afgewezen, nu alsnog in aanmerking komen. Ook kan het zijn dat kinderen geen aanvraag hebben
ingediend, maar met de nieuwe criteria dat wel willen doen. Daarom komt er een overgangsregeling. De
indieningstermijn voor de overgangsregeling zal naar verwachting kort zijn, doch zeker langer dan enkele
dagen. Afwijzing kan dan nog wel vanwege andere criteria, zoals:
- 5jr verblijf sinds het asielverzoek
- voortdurend in beeld bij de landelijke overheid
- geen criminele antecedenten.
Geadviseerd wordt om de homepagina van de IND in de gaten te houden. Zie hier.
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1. BASISRECHTEN
Rb: Rijk moet opvang bij Leger des Heils betalen voor kwetsbare ongedocumenteerde
Deze zaak gaat over een zwakbegaafde, schizofrene man zonder verblijfsvergunning. Het Rijk is
verantwoordelijk voor het bieden van opvang. Maar de VBL in Ter Apel is voor hem niet geschikt
vanwege zijn medische problematiek. Kliniek Veldzicht biedt alleen tijdelijk opvang,
De rechter besluit nu dat het Rijk opvang in de Daalburgh, een instelling van het Leger des Heils
Amsterdam, moet betalen. (Rb Haarlem AWB 18/4519, AWB 18/448 en AWB 18/2886, 31.1.19)
RvS: als SVB geen kinderbijslag toekent, dan bestaat ook geen recht op kindgebonden budget
Deze moeder van een Nederlands kind blijkt achteraf gezien al in 2013 verblijfsrecht te hebben gehad.
Verblijfsrecht bij NLs kind is immers declaratoir, dwz geldig als je aan de voorwaarden voldoet. Ze vraagt
nu kinderbijslag en kindgebonden budget.
De Sociale Verzekeringsbank heeft haar verzoek om kinderbijslag afgewezen, en de Belastingdienst volgt
de SVB door te beslissen dat er dan ook geen recht op kindgebonden budget bestaat. Voor beide geldt
dat het ‘extraatjes’ zijn die niet nodig zijn voor het waarborgen van het bestaansminimum. Zie hier.

2. TOELATINGSBELEID
RvS: wijze van beoordeling inkomen uit vermogen door IND
Voor een verblijfsvergunning bij partner moet de NLse partner voldoende verdienen. Deze partner stelt
dat zij voldoende vermogen heeft om minstens 10 jaar (zuinig) van te leven. De Raad van State vindt dat
de IND duidelijk moet maken waarom dit onvoldoende garantie is dat zij en haar buitenlandse partner
niet een beroep zullen doen op de sociale zekerheid van Nederland. Zie hier.
Rb: volgens Kinderbescherming belang bij aanwezigheid vader ondanks slechte omgang met kind
Deze vader vraagt verblijf bij NLs kind. Hij heeft nauwelijks omgang met het kind, omdat de moeder dit
tegenhoudt. Er is een rapport van de Raad voor Kinderbescherming dat stelt dat het kind wel belang
heeft bij omgang met de vader. Volgens de rechter is dit een deskundigenoordeel, waar de IND rekening
mee moet houden bij het beslissen over de verblijfsvergunning. Het besluit van de IND om de vader geen
verblijfsrecht te geven, moet opnieuw. Zie hier.
Rb: toegankelijkheid medicijnen in herkomstland
In twee uitspraken twijfelt de rechter aan de toegankelijkheid van de noodzakelijke medicatie voor
vreemdelingen. Als zij teruggestuurd worden dreigt binnen 3 maanden een medische noodsituatie.
Het gaat bv. om een psychotische Rwandese man, die therapie-ontrouw is en daarom elke drie maanden
een ‘depot’ moet krijgen. Hij moet daarin begeleid worden, deze begeleiding bestaat niet in Rwanda. Zie
hier.
Een andere zaak gaat over een Rus die medicinale cannabis nodig heeft. De beschikbaarheid in Rusland is
niet zeker. Daar moet de IND nader onderzoek naar doen. Zie hier.
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3. CONTROLE EN DETENTIE
RvS: met ondertekening IOM formulier zijn lopende procedures nog niet ingetrokken
Deze man heeft het formulier van de IOM ondertekend voor vrijwillige terugkeer. Daarin staat ook dat
hij dan zijn lopende procedures intrekt. Maar hij is nog niet vertrokken. De Raad van State maakt
duidelijk dat de procedures pas zijn ingetrokken als daarvoor ook daadwerkelijk getekend is, bij het
feitelijke vertrek. Zolang dat nog niet heeft plaatsgevonden, kunnen procedures nog doorlopen. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Europees Parlement: Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian
assistance to irregular migrants: 2018 Update
Policing humanitarianism negatively affects EU citizens' rights – such as the freedom of assembly,
freedom of speech and freedom of conscience. When civil society is effectively (self-)silenced and its
accountability role undermined, policies to combat migrant smuggling may be overused and give rise to
serious breaches of the EU's founding values, notably the rule of law, democracy and fundamental rights.
Moreover, policing humanitarianism negatively affects wider societal trust and diverts the limited
resources of law enforcement from investigating more serious crimes.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608838/IPOL_STU(2018)608838_EN.pdf,
dec18
GroenLinks Amsterdam: voorstel Amsterdampas voor ongedocumenteerden
GroenLinks Amsterdam wil de migranten zonder verblijfsvergunning toegang geven tot een arsenaal
gemeentelijke armoede- en hulpvoorzieningen, door ze een Amsterdampas te geven, een uitbreiding van
de bestaande Stadspas. Die geeft minima recht op allerlei armoede- en kortingsregelingen, zoals een
computer of sportabonnementen. Senioren kunnen er gratis mee reizen in het gemeentelijke OV.
Een Amsterdampas zou, voorzien van een pasfoto en een lokaal registratienummer, als een lokaal
identiteitsbewijs kunnen dienen, waarmee zij terechtkunnen op de eerste hulp of bij de politie. In de
toekomst zou de Amsterdampas ook een betaalfunctie kunnen krijgen.
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeenteraad-wil-lokaal-paspoort-voor-illegalen~a4622044/

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en
organisaties die hulp bieden aan migranten zonder verblijfsvergunning (‘ongedocumenteerden’). Stichting LOS
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zet zich in voor de basisrechten van deze migranten en hun kinderen.
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