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VOORWOORD

Kleine Gids voor groot probleem
U heeft een Kleine Gids opengeslagen over de rechten van kwetsbare minderjarigen: de kinderen zonder verblijfsvergunning. Kinderen die het predikaat
‘ongedocumenteerd’ of ‘zonder papieren’ dragen, hoewel ze vaak over zeer veel
papieren beschikken.
Het is veelzeggend dat er in zo veel woorden moeten worden besteed aan de
rechten van ongedocumenteerde kinderen. Je zou zeggen: het zijn kinderen, zodat
het Kinderrechtenverdrag voor hen net zo zwaar telt. Maar de praktijk is anders en
dat levert soms grote problemen op.
Al vaak hebben gemeenten aan de landelijke overheid laten weten dat het beleid
voor vreemdelingen ‘sluitend’ zou moeten zijn. Het een of het ander: óf een
verblijfsvergunning afgeven, óf terugkeer regelen, maar dan ook goed. Zolang
dit nog niet gebeurt, moeten hulpverleners steeds weer creatieve oplossingen
bedenken voor kinderen die wél recht hebben op toegang tot basisvoorzieningen,
maar van wie die rechten in het dagelijks leven nog onvoldoende zijn gewaarborgd.
In een stad als Utrecht leven enkele honderden ongedocumenteerde kinderen. Voor
ons is het respecteren van mensenrechten vanzelfsprekend. We kregen er in 2008
als eerste gemeente de Clara Meijer-Wichmannpenning voor. Ongedocumenteerde
kinderen moeten gewoon naar school kunnen, naar de dokter, op voetbal, boeken
lenen bij de bibliotheek en uiteraard willen we niet dat ze met hun ouders op een
bankje in het park slapen.
Het is een goede zaak dat alle maatschappelijk werkers, medewerkers van bestuurlijke diensten, leerkrachten, hulpverleners, jeugdzorgmedewerkers en andere
professionals in het leven van een ongedocumenteerd kind vanaf nu een handige
Gids hebben die hen stap voor stap wegwijs maakt op het terrein van de gelijke
rechten voor alle kinderen in Nederland. Ongeacht de gemeente waar ze wonen!
Mr. A. Wolfsen
Burgemeester van Utrecht
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INLEIDING

Een leven als ongedocumenteerd kind betekent voortdurend op je hoede zijn
en leven met de angst om ‘ontdekt’ en vervolgens uitgezet te worden. Die angst
wordt nog groter als de plannen van het kabinet om illegaliteit strafbaar te stellen, daadwerkelijk uitgevoerd worden. Ongedocumenteerde kinderen worden dan
tot criminelen gemaakt. Een belangrijk gevolg van die strafbaarstelling is ook dat
iemand die ooit ongedocumenteerd is geraakt, nooit meer een verblijfsvergunning
kan krijgen, ook niet als daar wel nieuwe redenen voor zijn.
Leven in de illegaliteit betekent leven in de onzichtbaarheid. Dat zorgt ervoor dat
ongedocumenteerde kinderen kwetsbaar zijn en leven in een onrechtvaardige achterstand. Onrechtvaardig omdat ongedocumenteerde kinderen boven alles gewoon
kind zijn en, net als alle andere kinderen, recht hebben op bescherming en een zorgeloze jeugd. Door hun verblijfsstatus worden ongedocumenteerde kinderen vaak
niet gelijk behandeld en moeten zij in veel gevallen dubbel zo hard vechten voor
hun rechten.
Om de rechten van ongedocumenteerde kinderen beter te waarborgen is er deze
Kleine Gids Rechten van kinderen zonder papieren 2011. Defence for Children
heeft deze Kleine Gids in opdracht van Kluwer geschreven omdat kennis over kinderrechten voorwaarde nummer één is om die rechten ook te helpen realiseren.
Voorwaarde nummer twee is het kunnen toepassen van die kennis. Ook daarin
voorziet deze Kleine Gids. Iedereen die ongedocumenteerde kinderen tegenkomt
in zijn of haar werk heeft met deze Gids een krachtig instrument in handen om
de gelijke rechten van kinderen zonder papieren tot een tastbare werkelijkheid
te maken. Aan iedere gebruiker is het ten slotte om de laatste voorwaarden zelf
te ontwikkelen: daadkracht, doorzettingsvermogen en moed. Daarmee zullen de
ongedocumenteerde kinderen dan hun gelijke rechten gerealiseerd zien.
Mei 2011
Sabine de Jong en Carla van Os, Defence for Children
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Deel I

Algemene uitgangspunten

Dit deel beschrijft hoe kinderen ongedocumenteerd kunnen zijn of raken en wat dit
voor hen betekent. Na een inleidend eerste hoofdstuk, behandelt het tweede hoofdstuk het verloop van verschillende verblijfsprocedures, bijvoorbeeld om asiel aan
te vragen of om voor gezinshereniging in aanmerking te komen. In verschillende
fases van deze procedures kunnen kinderen het rechtmatig verblijf in Nederland
verliezen en zijn ze daarmee ‘ongedocumenteerd’.

