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De afgelopen weken verschenen enkele publicaties over medische zorg.
PICUM, het Platform voor Internationale Samenwerking over Ongedocumenteerde Migranten, pleit
voor een grotere rol van lokale overheden, als het gaat om het garanderen van medisch noodzakelijke
zorg aan migranten. De rechten van ongedocumenteerden moeten verduidelijkt worden. Lees het
rapport van PICUM (in het engels) hier.
De Nederlandse Nationale Ombudsman publiceerde ook een rapport over de toegang tot medische
zorg voor asielzoekers, vreemdelingen in detentie en ongedocumenteerden. Ook zijn conclusie is dat
de toegang van ongedocumenteerden tot medische zorg moeilijk verloopt. Er is weinig ruimte voor de
eigen verantwoordelijkheid van deze groepen vreemdelingen. Lees het rapport van de Nationale
Ombudsman hier.
Ook vroeg de Nationale Ombudsman aandacht voor de Spekmanroute: de mogelijkheid dat
uitgeprocedeerde asielzoekers die 'artikel 64' (uitstel van vertrek om medische redenen) vragen,
opvang krijgen. Dat lukt helaas maar zelden. Lees de vragen van de ombudsman over de Spekmanroute
hier.
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1. BASISRECHTEN

Staatssecretaris: geen probleem met opvang om medische redenen
Naar aanleiding van de verhuizing van de bewoners van de vluchtflat, sprak de staatssecretaris zich uit
over particuliere opvang. Hij voorziet geen probleem als het gaat om opvang van zieke mensen, ‘maar
dat moet er wel echt een medisch probleem zijn’, stelt hij (Parool 3.10.13)

Staatssecretarissen: Jeugdzorg blijft toegankelijk voor kinderen zonder verblijfsrecht
Bij het debat over de nieuwe wet op de Jeugdzorg, stelt de staatssecretaris dat Jeugdzorg toegankelijk
blijft voor kinderen zonder verblijfsrecht. Alleen pleegzorg wil hij uitsluiten, uit angst voor nieuwe
Mauro’s: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-10.html

2. TOELATINGSBELEID

Rechtbank: intrekking asielstatus bij terugkeer moet individueel beoordeeld worden
Deze zaak betreft een Soedanees die illegaal naar Soedan terugkeerde. De rechtbank vindt dat dit niet
betekent dat hij geen bescherming in Nederland meer nodig heeft. De IND moet beter motiveren
waarom hij in Soedan niet meer bedreigd wordt. Rb Roermond, 12/39535, 21.8.13

Raad van State: als stam van Sierra Leonese niet duidelijk, kan besnijdenisrisico niet beoordeeld
worden
Van deze vrouw wordt wel geloofd dat ze uit Sierra leone komt, maar ze heeft geen uitsluitsel gegeven
over haar identiteit en stam-achtergrond. Besnijdenisrisico is afhankelijk van de stam. De Raad van
State is het eens met de IND dat daarom het besnijdenisrisico niet beoordeeld kan worden.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1318

Hof van Justitie EU: geen verblijf bij Europees kind als niet voldaan is aan inkomensvereiste
Een ouder zonder verblijfsrecht kan verblijf bij EU-kind krijgen, mits zekerheid is over het inkomen van
het kind, waarmee ook de ouder verzorgd kan worden. Dat kokmt vanwege het vrij verkeer van EU-
burgers. Een ouder zonder verblijfsrecht kan bij NLs kind verblijfsrecht krijgen, en krijgt dan ook recht
op sociale zekerheid. Dit geldt sinds het arrest-Zambrano. Het Hof van Justitie maakt duidelijk dat er
geen recht op verblijf bij EU-kind is, zonder inkomen. HvJEU, C-86/12 (Alopka e.a.) , 10.10.13

Kinderombudsman: kinderpardon ook voor niet-asielkinderen; en ook voor kinderen met ‘foute ouder’
De Kinderombudsman pleit ervoor dat het kinderpardon ook geldt voor kinderen waarvan de ouders
geen asielverzoek hebben ingediend, vanwege het non-discriminatiebeginsel. En bovendien vindt hij
dat kinderen niet gestraft mogen worden voor de daden van hun ouders. De staatssecretaris is het hier
niet mee eens. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-253178.html

Rechtbank: inschrijving in GBA telt voor kinderpardon als ‘bekend bij RIJKSoverheid
Eén van de eisen voor het kinderpardon is bekendheid bij de Rijksoverheid. Volgens de Rechtbank is
het GBA een rijksregister, en telt inschrijving in het GBA dus als bekendheid bij de Rijksoverheid. Rb
Haarlem, 13/15377, 18.9.13

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak
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3. CONTROLE EN TERUGKEER

Rechtbank: controle bewoning ex-au-pair huis mag
De rechter keurt de actie van de politie goed, die woningen vwaar eerder au pairs gewoond hebben,
onderzoekt. Doel is het vertrek van de au pair te controleren. Als daarbij mensen zonder verblijfsrecht
worden aangetroffen, mogen deze ook meegenomen worden.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:4565

Staatssecretaris: bij vrijwillig vertrek na vertrektermijn moet inreisverbod gegeven worden
In een WBV verplicht de staatssecretaris de KMar een inreisverbod te geven als mensen na
het verstrijken van de vrije termijn vertrekken. WBV 2013/22, 27.9.13

Staatssecretaris: weer gedwongen vertrek naar Somalie mogelijk
Na een uitzetting naar Somalie op 16 september zijn de uitzettingen die daarna gepland waren
opgeschort. De uitzetting moest geévalueerd worden. In een brief van 9 oktober kondigt de
staatssecretaris aan de uitzettingen weer te hervatten. vluchtweb 10.10.13

4. WAT IS ER TE DOEN?

Film: Feifei, wie niet weg is, is gezien, 22okt Cinekid; 10nov Z@pp NL3
Feifei is een achtjarig Chinees jongetje dat officieel niet bestaat. Hij is hier illegaal, samen met zijn
moeder. Maar hij is ook gewoon een kind, net als zijn vriendje Mees die het maar raar vindt dat Feifei
geen paspoort heeft. De film over FeiFei die pardon vraagt gaat 22 oktober in première. Na afloop
wordt onder meer met politici gepraat over de actuele ontwikkelingen rondom het Kinderpardon.
http://www.cinekid.nl/festivalprogram/entry/7006.

Symposium: Het snijvlak van migratie, gezinsleven en kinderrechten, 8nov 13.30-17.00u Utrecht
Sprekers zijn prof. Sarah van Walsum (VU) over ‘De betekenis van zorg in het migratierecht’ en Tomas
Weterings (advocaat Amsterdam) over ‘Zambrano en verder: Kinderrechten, gezinsleven,
migratierecht’. Referent is Stans Goudsmit van het College voor de Rechten van de Mens.
Locatie Raadzaal, Achter St Pieter 200, Utrecht. Toegang gratis, aanmelden via J.H.M.Wijnans@uu.nl

Rapportage 'Onzichtbare Kinderen in Utrecht' 10dec 15-17u, Utrecht
In het onderzoeksproject ONZICHTBARE KINDEREN IN UTRECHT is de leefsituatie van kinderen zonder
verblijfsvergunning en de invloed daarvan op hun ontwikkeling onderzocht. Op 10 december willen we
de uitkomsten van ons onderzoek presenteren en zullen we aanbevelingen doen voor (gemeentelijk)
beleid omtrent deze kwetsbare groep kinderen.
Nadere informatie volgt. Organisatie: Stichting LOS

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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