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Vragen van het lid Yildirim (fractie
Yildirim) op 28 januari 2010
medegedeeld aan de minister van
Justitie inzake de gevolgde
asielprocedure in zaken waar
minderjarige personen bij betrokken
zijn.

1
Bent u bekend met de afwikkeling van
twee asielprocedures inzake de heer
P.K.1, die op 15 jarige leeftijd naar
Nederland is gekomen, geen directe
familie in het land van herkomst meer
heeft om naar terug te keren, in
Nederland lid is geworden van een
gezin in Zwolle, maatschappelijk
actief is als jeugdtrainer en een
beroepsopleiding volgt, en inzake de
heer A.A.2, die van de rechter zijn
dochter toegewezen heeft gekregen,
omdat moeder geen garanties kan
bieden dat de dochter niet wordt
misbruikt en mishandeld door haar
verslaafde vriend, die overigens in
totaal vier kinderen verzorgt en nu
– alleen! – het land moet verlaten?
Hoe moet het nu verder met de
kinderen?

2
Hoe beoordeelt u, als politiek
verantwoordelijke ambtsdrager, de
situatie? Graag uw reactie over zowel
P.K., die als minderjarige
toestemming heeft gekregen tot
verblijf en nu jaren later op een
volwassen leeftijd Nederland moet
verlaten, als over de heer A.A., die na

een jarenlang verblijf in Nederland te
horen krijgt dat hij Nederland alleen
moet verlaten en hierbij zijn kleine
kinderen moet achterlaten, terwijl zijn
kinderen hem door de rechter zijn
toegewezen.

3 Hanteert de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) algemeen
geldende richtlijnen voor het
verlenen van verblijf in Nederland op
basis van humanitaire gronden?
Zo niet, wat zijn dan wel voor uw
ministerie de belangrijke
urgentieafwegingen om in
aanmerking te komen voor een
verblijf op basis van humanitaire
gronden?

4
Bent u het met mij eens dat deze
twee personen, gezien hun goed
geïntegreerde positie in de
Nederlandse samenleving en het feit
dat hun gedwongen vertrek een
mensonwaardige situatie zal
veroorzaken, in aanmerking moeten
komen voor een verblijf op
humanitaire gronden in Nederland?

5
Het feit dat minderjarige asielzoekers
na een lang verblijf in Nederland vaak
bij het bereiken van de volwassen
leeftijd het land moeten verlaten,
veroorzaakt grote persoonlijke en
maatschappelijke problemen. Heeft u
overwogen om de wet wat dat betreft
aan te passen? Zodat de
minderjarigen, voordat zij de
volwassen leeftijd hebben bereikt en
kunnen aantonen dat zij in die tijd
opeenvolgend vijf jaar of langer hun

jeugd in Nederland hebben
doorgebracht, kunnen rekenen op
een werk- en verblijfsvergunning in
Nederland?

6
Kan wat betreft het verblijf van
minderjarigen in Nederland spoedig
een voorstel tot aanpassing van de
wet tegemoet worden gezien?

7
Is het waar dat de regering zich
inspant om gezinsverscheuring te
voorkomen bij uitvoering van de wet?
En hoe verhoudt zich dat in de
situatie van deze hierboven
aangegeven personen?

1 dossiernummer: 07/39667
2 dossiernummer: 2550004952

Antwoord

Antwoorden van de heer Hirsch
Ballin (minister van Justitie)
(Ontvangen 25 februari 2010)

In antwoord op uw brief van
28 januari 2010 deel ik u mede dat ik
de schriftelijke vragen van het lid
Yildirim (fractie Yildirim) van uw
Kamer over de gevolgde
asielprocedure in zaken waar
minderjarige personen bij betrokken
zijn, ingezonden 28 januari 2010, met
kenmerk 145.258.u/GJH/KvD/eos,
beantwoord zoals aangegeven in de
bijlage1 bij deze brief.
Gelet op de privacy-gevoelige
aspecten van de beantwoording
verzoek ik u deze enkel ter
vertrouwelijke inzage voor de leden
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van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal te leggen.

1 Deze bijlage ligt voor de Leden van de
Eerste Kamer ter vertrouwelijke inzage bij de
Griffier onder griffienummer 145258.01
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