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PICUM: FACT SHEET ON THE ISTANBUL CONVENTION 

 
The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 
Violence (Istanbul Convention), is the first comprehensive legal instrument on violence against women. 
The Convention expressly forbids discrimination based on migration status and requires states to make it 
possible for women whose status is dependent on a violent partner or spouse to obtain an independent 
residence status. 
 
PICUM wrote this factsheet which explains key provisions which can be used to ensure protection and 
access to counselling services, shelter and other services for undocumented migrant women. It also 
outlines how civil society can contribute to the monitoring process of the Convention’s implementation 
in different countries.

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?desktop=false
http://www.picum.org/Documents/Publi/2018/IstanbulConvention_Factsheet.pdf
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1. BASISRECHTEN 

 
CRvB: partner (EU-burger zonder inkomsten) is niet legaal – halveren bijstand NLse partner 
De bijstand van dit gezin, bestaande uit een NLer en een EU-burger, wordt gehalveerd. Volgens de 
rechter mag de partner als EU-burger werken, en is zij dan legaal. Ze hoeft niet volledig te werken, maar 
ze moet wel iets verdienen. Nu ze helemaal niet werkt, heeft ze geen verblijfsrecht en mag de bijstand 
van het gezin gekort worden. 
Omdat het gezin wel kindgebonden budget krijgt, denkt de CRvB dat de kinderen niet gedupeerd 
worden. Overigens heeft het gezin te weinig informatie over het inkomen overlegd. Zie hier 
 
Rb: kind van NLse vader die nog met een ander getrouwd was krijgt wel NLerschap mits gezinsleven 
Uit deze uitspraak blijkt dat erkenning van een kind door een man die met een andere vrouw getrouwd 
is, tot 2014 in Nederland niet geldig was zonder rechterlijke uitspraak. Daarna werd dit wel mogelijk, 
mits er gezinsleven was. 
In dit geval was het kind in 1999 al in Dld erkend, en woonde de NLse vader daadwerkelijk samen met 
het kind sinds de geboorte. Daarom besluit de rechter dat de erkenning door de vader nu wel geldig is in 
NL. De rechter besluit dat het kind de Nederlandse nationaliteit heeft vanaf haar geboorte. Zie hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: voor vrijstelling inkomenseis verblijf bij partner is vrijstelling arbeidsplicht en vrijstelling 
tegenprestatie nodig 
Voor verblijf bij partner moet de NLse partner inkomen hebben. Alleen als de NLse partner langdurig niet 
kan werken, kan vrijstelling van het inkomensvereiste verleend worden. De norm is 5 jaar geen 
sollicitatieplicht. Maar uit deze uitspraak van de Raad van State blijkt dat deze 5 jaar bovendien ook geen 
tegenprestatie gevraagd mag zijn. De tegenprestatie wordt immers gezien als een opstap naar betaald 
werk. Zie hier 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
CPT: Women in prison 
In dit advies beschrijft het CPT de manier waarop bewakers met vrouwen in detentie om moeten gaan. 
Er wordt veel aandacht besteed aan visitatie (controle van lichaamsholten). Dat mag alleen door 
personeel van dezelfde sexe, en moet respectvol gebeuren. Inwendige controle moet vermeden worden. 
Als het in een individueel geval noodzakelijk is, mag het alleen door een arts. 
https://rm.coe.int/168077ff14, jan18 
 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:408
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:16300
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:636
https://rm.coe.int/168077ff14
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Rb: gescheiden uitzetting vader mag, want halfjaar in Gezinslocatie en geen medewerking 
Deze rechter vindt dat de vader van een gezin gescheiden van de vrouw en kinderen uitgezet mag 
worden. Het gezin verblijft al een halfjaar in de Gezinslocatie, de vader is uitzetbaar maar de moeder niet 
omdat er geen identiteitsdocumenten zijn. (RB Utrecht, NL18.2399, 19.2.18) 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
E-learning herkennen slachtoffers mensenhandel 
Het Rode Kruis, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk en CoMensha 
ontwikkelden gezamenlijk een online cursus over het herkennen van mensenhandel signalen bij 
migranten. De module duurt circa 30 minuten en bestaat uit twee onderdelen:  

 ‘Wat is mensenhandel’ en 

 ‘Hoe kun jij helpen’.  
De module is een eerste introductie. Voor specifieke groepen is vervolgtraining beschikbaar. 
Bekijk hier het introductiefilmpje van de e-module. 
Ga naar de module Herkenning Mensenhandel  
 
Oproep aan gemeenten voor steun aan Afghaanse vluchtelingen 
Acht kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Stichting LOS, doen een dringend 
verzoek aan gemeenten in Nederland om zich uit te spreken voor de bescherming van Afghaanse 
vluchtelingen in Nederland. De organisaties hebben de staatssecretaris en asielwoordvoerders van de 
Tweede Kamer in december 2017 al opgeroepen om alle uitzettingen stop te zetten en Afghaanse 
vluchtelingen de bescherming te bieden die zo hard nodig is. De staatssecretaris heeft in reactie hierop 
beloofd om versneld onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en komt in mei met een nieuw 
ambtsbericht Afghanistan. Desondanks gaan de uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen gewoon door. 
Dit vinden wij onverantwoord en levensgevaarlijk. Lees de brief aan gemeenten hier 
 
  

 
 

 
 

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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T6tUp0qhUJ0&index=6&list=PLrUSVCxQSNOoP0t9mpyibQFwGS-Z41oI5
https://www.comensha.nl/pagina/e-module-herkenning-signalen-mensenhandel
http://www.stichtinglos.nl/sites/default/files/los/Brandbrief%20gemeenteraden%20en%20colleges%20B%26W_Afghanistan%20NGOcoalitie_180307.pdf

