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IND : AFSLUITINGSREGELING KINDERPARDON 

 
Vorige week heeft de IND de Afsluitingsregeling Kinderpardon bekendgemaakt. Zie hier. 
 
Minderjarigen die al eerder een aanvraag hadden ingediend, worden herbeoordeeld. Dat gebeurt 
automatisch voor kinderen die nog bekend zijn bij het COA, DT&V, AVIM of NIDOS. Anderen, die niet 
meer in beeld zijn, moeten een aanvraag doen voor herbeoordeling. Bij de herbeoordeling wordt niet 
meer gekeken of iemand steeds heeft meegewerkt, maar wel of hij steeds beschikbaar was. Als het gezin 
is uitgereisd buiten de EU komt het gezin niet in aanmerking. 
 
Minderjarigen die nog niet eerder een aanvraag hadden ingediend, kunnen dat alsnog doen tot uiterlijk 
25 februari. Wel wordt gekeken of de minderjarige steeds in beeld is gebleven: in veel gevallen zal dat 
niet zo zijn. 
 
Als het gezin een tijdelijke vergunning heeft (studie, mensenhandel, medisch, humanitaire 
omstandigheden) en óók voldoet aan de criteria voor het kinderpardon, kan het gezin ook vragen om 
Kinderpardon. Soms is dat voordeliger. Overleg met je advocaat.

https://ind.nl/over-ind/Paginas/Alles-over-de-Regeling-langdurig-verblijvende-kinderen.aspx
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: Ministerie moet onderzoeken of VBL geschikte opvang is 
Deze zaak gaat over een uitgeprocedeerde asielzoeker die medische problemen heeft waardoor hij 
regelmatig naar het toilet moet. Hij wordt naar de VBL in Ter Apel verwezen voor onderdak, maar hij 
stelt dat de opvang daar niet geschikt is voor hem. 
De rechter oordeelt dat het Ministerie inderdaad onderzoek moet doen naar de geschiktheid van 
opvang, maar dat in dit geval de medische problemen niet ernstig genoeg zijn (Rb Amsterdam: AWB 
18/2967 , 28.1.19) 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: niet intrekken vergunning 57-jarige Turk, die 27jr legaal in NL was maar 3,5jr uitgeschreven 
De rechter vindt dat de verblijfsvergunning van deze Turkse arbeidsmigrant, die 27jaar in Nederland 
woonde, niet ingetrokken mag worden alléén omdat hij 3,5 jaar niet ingeschreven was (en mogelijk in 
Turkije woonde). De man is zelf naar Nederland teruggekomen en heeft zich hier weer ingeschreven. Zijn 
privéleven speelt zich in Nederland af en niet in Turkije, vindt de rechter. Zie hier. 
 
RvS: mogeliijk risico Gülen-aanhangers bij terugkeer naar Turkije 
De Raad van State vindt dat de IND de situatie voor aanhangers van Gülen in Turkije beter moeten 
onderzoeken. Mogelijk lopen zij risico wanneer ze teruggestuurd worden. De IND moet opnieuw 
besluiten over het asielverzoek. Zie hier. 
 
RvS: verblijfsvergunning bij NLs kind is declaratoir 
Het Europees Hof van Justitie heeft in 2017 in de zaak-Chavez duidelijk gemaakt dat ouders van 
Nederlandse kinderen verblijfsrecht in Nederland hebben. De Raad van State erkent nu dat zij dit recht al 
hadden sinds de geboorte van hun kind, dus met terugwerkende kracht. Daardoor zijn zij al langer legaal 
in Nederland en kunnen bijvoorbeeld eerder naturaliseren. Zie hier. 
 
MvBZ: slachtoffers huwelijksdwang en achterlating 
Het ministerie maakt duidelijk dat zij zich actief inzet voor het tegengaan van huwelijksdwang en 
achterlating, door een beleidsmedewerker op het ministerie en scholing van ambtenaren bij de 
ambassades. In vijf focuslanden wordt hier speciaal naar gekeken: Somalie, Soedan, Pakistan, Marokko 
en Irak. Bovendien is er een Ticketfonds opgericht voor betaling van terugkeertickets. Zie hier. 
In 2018 zijn 57 casussen gemeld, dit zijn er 19 meer dan in 2017. Zie meer aantallen hier 
 
Rb: mantelzorg door Nederlandse organisatie moet meewegen bij oordeel over risico's bij terugkeer 
In deze zaak wordt mantelzorg verleend door MOO, het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden 
in Amsterdam. De IND stelt dat de patiënt terugkan naar haar herkomstland, maar daar bestaat deze 
vorm van mantelzorg niet. Volgens de rechter moet de IND beter onderzoeken wat de consequenties zijn 
van terugkeer zonder mantelzorg van een vergelijkbare organisatie. (Rb Amsterdam AWB 18/7468 en 
AWB 18/7469, 29.1.19) 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:1084
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:377
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:278
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32175-66.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-872847
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3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
RvS: consequenties terugkomst naar NL binnen geldigheid inreisverbod 
Deze Surinaamse man had een inreisverbod van 5jr gekregen. Hij was teruggekeerd naar Suriname, maar 
binnen de 5jr weer naar Nederland gekomen. Na jarenlang verblijf was hij opnieuw uitgereisd en weer 
teruggekomen. Steeds was hij korter van 5jr in Suriname geweest.  
Volgens de Raad van State moet in dit geval de termijnen worden opgeteld. Omdat hij in totaal langer 
dan 5jr in Suriname is geweest, is zijn inreisverbod nu niet meer geldig. Zie hier. 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Amsterdam City Rights Market, 23feb 14-18u van Ostadestraat 233D Amsterdam 
Get to know the many talents and skills of entrepreneurs from all over the world. Meet the people 
behind the brands: Lady Dahlia, Kangi Style, Hassan Tassan! Connect to different cultures and 
backgrounds, taste the food and listen to the music. Be there in support and solidarity! 
https://www.facebook.com/events/545621639271588/?active_tab=about 
 
Information evening on the Amsterdam City Pass for Undocumented, March 6; 6pm 
With Amsterdam City Council member from GroenLinks Femke Roosma as speaker.   
Address:  Frederik Hendrikstraat 111-A in Amsterdam. 
 
Presentatie: Het bespreken van mensenhandel met asielzoekers, 4 apr 9:30-12:45u Nieuwspoort DHaag 
COA, CoMensha, Nidos, Rode Kruis en VluchtelingenWerk presenteren op 4 april de toolkit ‘Het 
bespreken van mensenhandel/uitbuiting met (voormalig) asielzoekers’. Na de lancering gaan we in 
gesprek over hoe we samen kunnen bereiken dat asielzoekers vanaf 12 jaar door voorlichting beschermd 
worden tegen mensenhandel. U kunt zich aanmelden via deze link. 

 
 
 

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. 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:301
https://www.facebook.com/events/545621639271588/?active_tab=about
https://www.formdesk.com/rodekruis/conferentie-mensenhandel-asielketen

