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GERECHTSHOF: GEEN VERVOLGING MEER VOOR 'VERBLIJF MET INREISVERBOD' 

 
In Nederland is verblijf zonder verblijfsvergunning niet strafbaar. Maar als mensen een inreisverbod 
hebben, dan is verblijf met inreisverbod wel strafbaar. 
 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2017 besloten dat een inreisverbod pas effect heeft 
nadat de betrokkene is uitgereisd. Daarna zijn vervolg-vragen aan het Hof gesteld, om te weten of de 
strafbaarstelling van verblijf met een inreisverbod daar ook onder valt. Op deze vragen heeft het Hof nog 
geen antwoord gegeven en het zal ook nog zeker een jaar duren voordat hier antwoord op komt. 
 
Het Nederlandse Gerechtshof besluit nu om zaken over bestraffing van verblijf met een inreisverbod niet 
meer te behandelen. De vreemdelingen wachten al lang op een oordeel, het is een delict zonder 
slachtoffers en de straf is relatief licht. 
 
Zie hier.

ECLI:NL:HR:2017:2862
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:1736
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1. BASISRECHTEN 

 
Amsterdam: veel mensen op straat 
Afgelopen week zijn er panden ontruimd, waardoor zeker 50 mensen op straat zijn beland. Niet iedereen 
heeft alternatieve opvang. Het Gemeentelijk Loket zei op 10 mei: 'De gemeentelijke opvang zit vol en er is 
inderdaad een lange wachtlijst. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele mogelijkheid is om op de wachtlijst te 
komen, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden. Als we bijvoorbeeld het signaal krijgen dat iemand 
ernstig ziek is, zal het loket onderzoeken wat er mogelijk is. Zelfs in dergelijke situaties hebben wij op dit 

moment een wachtlijst.' Hierdoor slapen steeds meer mensen daadwerkelijk op straat in Amsterdam. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: nieuwe werkwijze uitstel Dublin-overdracht ivm aangifte mensenhandel 
Uit de behandeling van deze zaak blijkt dat de politie een nieuwe werkwijze heeft voor slachtoffers 
mensenhandel die dreigen uitgezet te worden. Als het slachtoffer vanaf het begin duidelijk heeft 
gemaakt aangifte te willen doen, wordt de uitzetting uitgesteld. Als iemand pas bedenktijd vraagt of 
aangifte wil doen nádat tot Dublinoverdracht besloten is, zal de uitzetting wel doorgaan. Zie hier. 
 
CAT: status verleend aan Sierra Leonese vrouw ivm besnijdenis 
Twee advocaten hebben in mei 2016 een klacht ingediend bij het CAT (Comittee Against Torture) 
namens een Sierra Leoonse vrouw en haar dochter die vreesden voor besnijdenis bij terugkeer naar land 
van herkomst. Hun asielaanvragen waren afgewezen. Beiden kregen inmiddels een status. Zie hier. 
 
Rb: vergunning voor Iraanse partner, want samenwonen met christelijke vrouw in Iran niet mogelijk 
Deze Iraanse man woont samen met een Nederlandse vrouw. Hij wil een vergunning bij partner. De IND 
vond dat ze in Iran konden samenwonen, maar de rechter vindt dat de vrouw daarvoor teveel moet 
opgeven: ze moet zich bijvoorbeeld bekeren tot de Islam om te kunnen trouwen, want samenwonen is 
niet mogelijk in Iran. (Rb Amsterdam, AWB 18/4466 (einduitspraak), 7.6.19) 
 
Rb: samenwonen met kleinkinderen creëert 'more than normal emotional ties' 
Het criterium 'more than normal emotional ties' is belangrijk om te beslissen of familieleden buiten het 
kerngezin een vergunning moeten krijgen. In dit geval betrof de vraag een grootmoeder die verblijf bij 
haar kleinkinderen wil. De rechter oordeelt dat het feit dat de grootmoeder lange tijd met de 
kleinkinderen heeft samengewoond, deze 'more than normal emotional ties' creëert. (Rb Utrecht, AWB 
18/5533 en AWB 18/5534, 6.6.19) 
 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Telegraaf : Herkomstlanden weigerden 10.000 keer terugname vreemdeling 
Uit cijfers van de DT&V over de afgelopen vijf jaar bleek dat Nederland meer dan 10.000 vreemdelingen 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:6206
https://undocs.org/CAT/C/66/D/760/2016
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niet kon uitzetten. Afghanistan reageerde sinds 2014 het vaakst niet op oproepen om een onderdaan te 
erkennen en terug te nemen: 1.080 keer. Marokko gaf in diezelfde periode 990 keer geen antwoord en 
ook Irak (720) en Iran (660) lieten in veel gevallen niets van zich horen. Volgens de DT&V zijn er geen 
landen die structureel niet meewerken. Zie hier. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Picknick met ongedocumenteerde vrouwen, 29 juni12-17u, Amsterdam 
Het vrouweneetcafé geeft aan vrouwen met een verblijfsvergunning de mogelijkheid om een bijzondere 
groep vrouwen te leren kennen en solidariteit met hen te tonen. Deze zaterdag gaan we picknicken en 
spelletjes spelen. We zitten bij het Vondelpark pierenbadje, Kinder-kookcafé. 
Aanmelden (liefst voor donderdag): steungroep@svzv.nl 
 
Verhuizing Fairwork 
Nieuwe adres: Nieuwezijds Voorburgwal 32, 1012 RZ Amsterdam 
Het telefoonnummer blijft 020 760 08 09 en het algemene e-mailadres blijft: info@fairwork.nu. 
 
Werkplek Amsterdam te huur voor vluchteling(vrouw) 
In woon-werkpand Tetterode in Amsterdam wil ik één ruimte tijdelijk een jaar onderverhuren als  
werkplaats/atelier aan een gevluchte persoon [liefst een vrouw]. Het betreft niet een woonfunctie. 
Omdat de locatie in een woonpand is, mogen de activiteiten niet te lawaaiig zijn. 
De huur van deze werkruimte van plm. 8 x 5 m plus klein entresol zal ongeveer 280 euro inclusief 
bedragen, en wordt rechtstreeks aan de vereniging van huurders afgedragen. Contact: renss@xs4all.nl 
 
ILO Conventie over Geweld en Intimidatie op de werkplek getekend 
Deze Conventie beschermt werknemers zonder onderscheid naar bijvoorbeeld migratiestatus, legaal 
werk, en heeft speciale aandacht voor de behoeftes van vrouwen. De Conventie wordt pas van kracht 
12maanden nadat deze door twee landen is geratificeerd. Zie deze quick guide voor meer informatie. 
 

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.telegraaf.nl/nieuws/139207395/schokkende-cijfers-uitzetbeleid-liep-in-vijf-jaar-10-000-keer-spaak
mailto:steungroep@svzv.nl
https://fairwork.us5.list-manage.com/track/click?u=72f11c3720643f74ce5c1ccdf&id=6b26f167a0&e=eccfcf60d9
mailto:info@fairwork.nu
mailto:renss@xs4all.nl
https://www.care-international.org/files/files/publications/reports-issue-briefs/ILO_Guide_April_2019.pdf

