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Vanwege de zware eisen aan inburgering buitenland en inkomsten gebruiken Nederlanders die 
gezinsvorming willen soms de EU-route. Zij verhuizen naar een EU-land zoals Belgie of Duitsland en 
vallen dan onder het EU-recht. In het EU-recht geldt geen inburgeringsplicht en een lichtere 
inkomenseis. Bovendien hoeft de aanvraag niet uit het buitenland te worden ingediend. Na minimaal 3 
maanden daadwerkelijk verblijf, is terugkeer naar NL mogelijk onder dezelfde voorwaarden. 
 
Voor diegenen die in het andere EU-land blijven wonen, geldt dat de verblijfsvergunning van de partner 
onafhankelijk kan worden, als de relatie na 3 jaar afgebroken wordt. Voorwaarde is dat de partner niet 
van de sociale zekerheid afhankelijk is. 
 
Uit deze uitspraak van het Hof van Justitie blijkt nu dat de scheiding uitgesproken moet worden als de 
NLse partner nog in het EU-land woont. Scheiding na terugkeer in NL leidt niet tot een zelfstandig 
verblijfsrecht. Lees hier 
 
De EU-route is ook van toepassing op relaties van migranten met EU-burgers in NL, zoals Polen of 
Duitsers die hier wonen. 

HVJ EU: VOORTGEZET VERBLIJF ‘EU-ROUTE’ BIJ SCHEIDING IN EU-LAND 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=c-218/14
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1. BASISRECHTEN 

 
Voor BBB is 10,3 mln beschikbaar tot duidelijkheid komt over een definitieve regeling 
De VNG heeft met de staatssecretaris afspraken gemaakt over betaling van BBB-voorzieningen. Deze 
zijn alleen beschikbaar voor gemeenten die al eerder meldingen doorgaven. De bedragen worden 
verdeeld naar rato van de eerdere opgaven van opvang. Lees hier 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
Rb: Afghaanse die 3mnd gescheiden leeft telt nog niet als alleenstaande 
Voor alleenstaande Afghaanse vrouwen geldt een speciaal toelatingsbeleid. Deze vrouw vroeg 
opnieuw asiel, nadat haar man naar Duitsland was vertrokken. Volgens de rechter heeft de IND deze 
aanvraag terecht afgewezen, omdat ze nog maar 3 maanden gescheiden leeft. Lees hier 
 
SvV&J: Nieuw beleid Iraanse Christenen 
De staatssecretaris erkent dat Iraanse Christenen die hun geloof openlijk belijden systematisch 
blootstaan aan vervolging. Voor andere minderheidsgroepen zoals Bahai’s zijn alleen nog maar geringe 
persoonlijke indicaties nodig om hen als vluchteling te erkennen. Lees hier  
 
SvV&J: besluit- en vertrekmoratorium Jemen 
De staatssecretaris vindt de situatie in Jemen te instabiel, en heeft voor een halfjaar een besluit- en 
vertrekmoratorium ingesteld. Jemenitische asielzoekers krijgen opvang. Lees hier 
 
Rb: geen vluchtalternatief voor Soweh uit Sierra Leone 
De rechtbank vindt dat de IND onzorgvuldig heeft besloten dat een Soweh (leider van een geheim 
genootschap) in de rest van Sierra Leone veiligheid kan vinden. Lees hier 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel stopt 
Na 25 jaar stopt de SRTV op 31 oktober. Reden is, dat er nu voldoende aandacht voor vrouwenhandel 
is, en dat religieuzen ouder worden en financiele middelen opdrogen. 
Er is een afsluitende jubileumviering op 29 oktober, info via srtv@srtv.info.  
 
 
 

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://www.vng.nl/files/vng/brieven/2015/20150720_ledenbrief_financiele-tegemoetkoming-opvang-uitgeprocedeerden.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:8439
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2023.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2024.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:8341

