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MVSZW: ONGEDOCUMENTEERDE VROUWEN KUNNEN NAAR VROUWENOPVANG 

 
 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de 
Vrouwenopvang, om slachtoffers van huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning op te vangen, 
tenminste zolang ze in procedure zijn. Eind van dit jaar wordt dit beleid vastgelegd in een Algemene 
Maatregel van Bestuur. 
Aanleiding voor deze beleidsverandering is het feit dat Nederland een nationale rapportage moet 
schrijven voor het Istanbul Verdrag, het verdrag ter bestrijding van huiselijk geweld. Volgens dit verdrag 
moet er ondersteuning zijn voor álle slachtoffers, ook ongedocumenteerden. Daar voldeed NL niet aan.  
(MvVWS, 24.5.18) 
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1. BASISRECHTEN 

 
Rb: geen bijstand voor moeder van Nederlands kind, ouderschap Nederlandse vader niet geloofd 
De rechtbank oordeelt dat de Sociale Dienst terecht deze moeder van een Nederlands kind geen bijstand 
geeft. De IND heeft haar aanvraag voor verblijf bij NLs kind afgewezen. Daarom hoeft de sociale dienst 
geen eigen onderzoek te doen naar het verblijfsrecht en bestaat ook geen recht op bijstand. Zie hier. 
 
RvS: alsnog recht op toeslagen want met terugwerkende kracht rechtmatig verblijf bij Nederlands kind 
Deze zaak gaat over een moeder van een Nederlands kind. Op grond van het arrest-Chavez heeft zij 
alsnog verblijfsrecht gekregen. Daarom heeft ze ook met terugwerkende kracht alsnog recht op 
toeslagen. Zie hier. 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
SvJ&V: aanpassingen vergunning bij Nederlands kind 
Het Arrest-Chavez verplicht Nederland om aan een verzorgende ouder van een Nederlands kind een 
verblijfsvergunning te geven. De staatssecretaris scherpt het beleid nu aan. Het gaat volgens hem alleen 
om de ouder die de daadwerkelijke zorg draagt en waarvan het kind afhankelijk is. Er zou geen recht op 
verblijf zijn voor een ouder die een marginale rol speelt. 
Bovendien moet de ouder een paspoort hebben en moet de gezinsrelatie aangetoond worden. 
Zie hier 
 
RvS: EU-vrouwen krijgen geen verblijfsrecht bij NLs kind in Nederland 
Deze uitspraak gaat over een Spaanse moeder met een Nederlands kind. Ze heeft geen zelfstandig 
verblijfsrecht, want ze werkt niet. 
Volgens het Arrest-Chavez krijgen ongedocumenteerde vrouwen die een Nederlands kind verzorgen, 
verblijfsrecht als hun vertrek uit Nederland zou betekenen dat het kind ook uit de EU moet vertrekken. 
In dit geval kan de Spaanse moeder haar kind mee naar Spanje nemen, en dat is binnen de EU. Daarom 
krijgt de moeder geen verblijf bij Nederlands kind. Zie hier 
 
HvJ EU: bij ongelijktijdige terugkeer na ‘Belgie-route’, mag extra onderzoek naar de gezinsrelatie  
Het Hof van Justitie geeft uitleg aan Europese richtlijnen. In deze zaak werd gevraagd hoe EU-landen 
moeten omgaan met terugkerende buitenlandse gezinsleden die eerst samen met hun EU-partner in een 
ander EU-land woonden en daarna terugkeren. Dat gebeurt in Nederland bijvoorbeeld vaak bij 
buitenlandse partners die eerst samen met hun Nederlandse partner in Belgie woonden, en dan 
terugkeren naar Nederland. 
In dit geval keerde de EU-burger veel eerder terug dan de buitenlandse partner. Het Hof bepaalt nu dat 
het betrokken EU-land onderzoek mag doen naar de relatie, om te onderzoeken of de buitenlandse 
partner wel verblijfsrecht krijgt. Zie hier. 
 
RvS: verblijf bij partner ingetrokken want geen exclusieve relatie - kinderen verwekt bij andere vrouw 
Deze man had sinds 2006 een verblijfsvergunning bij een Nederlandse vrouw en was intussen 
genaturaliseerd. Maar intussen had hij drie kinderen verwekt bij een andere vrouw, één van de kinderen 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:2227
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1772
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36067.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1888
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-230/17
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was in 2007 geboren. Hij had daar niets over verteld. De staatssecretaris heeft zijn vergunning en zijn 
Nederlandse nationaliteit ingetrokken, de Raad van State is het daar mee eens. Zie hier  
 
Rb: geen verblijfsvergunning Algerijn na 30jr illegaal verblijf 
De rechter vindt dat deze Algerijn, na 30jr illegaal verblijf in Nederland niet voldoet aan de criteria voor 
een verblijfsvergunning op grond van privé leven of vanwege discretionaire bevoegdheid. Zie hier 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Kamerlid Voordewind: aangenomen motie over vervoer Gezinslodatie naar Gesloten GezinsVoorziening 
Het CU-kamerlid Voordewind heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel over het regime in 
vreemdelingenbewaring, een motie voorgesteld over de manier waarop gezinnen met kinderen in 
bewaring gesteld worden. Hij vindt dat de politie minder intimiderend hun woning moet binnenvallen, 
en vraagt om onderzoek naar mogelijkheden om hier externe organisaties bij te betrekken. 
De motie is aangenomen. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
DCI : “Je ziet me niet, maar ik ben er wel”  
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (hierna het COA). De Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children beschrijft in 
dit rapport hoe het met de kinderen gaat. 
 
COC: Trots of Schaamte? 
De IND gebruikt als belangrijkste criterium om te beoordelen of iemand echt LHBT’er is, de vraag of de 
asielzoeker een zogenaamd ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ heeft doorgemaakt. 
Onderzoeker mr. Sabine Jansen concludeert in dit rapport dat dit een ondeugdelijk stereotype is zonder 
wetenschappelijke onderbouwing. Veel LHBTI-asielzoekers begrijpen niet wat hiermee bedoeld wordt. 
 
Sehaq: collectief van LHBT-vluchtelingen 
Het collectief organiseert workshops waar alleen de vluchtelingen welkom zijn. Zo voelt iedereen zich vrij 
om te bespreken wat ze meemaken. Naast workshops organiseert SEHAQ ook etentjes en 
benefietfeesten die breder toegankelijk zijn. Vluchtelingen krijgen dan altijd hun reiskosten vergoed. 
https://www.facebook.com/sehaqNL/ 
 
Our values are at risk: Let’s reclaim a welcoming Europe 
Since our governments are struggling to handle migration, we – European citizens, students, volunteers, 
families, unions and communities of faith from all walks of life – have stepped in to help. We have joined 
forces to launch the first European Citizens’ Initiative to empower a #WelcomingEurope. 
More info and sign: https://www.weareawelcomingeurope.eu/ 
 

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://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:2146
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:7610
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19637-2409.html
https://www.defenceforchildren.nl/media/2544/20180608_quickscan-_kinderen-in-armoede_a5_web.pdf
http://www.coc.nl/wp-content/uploads/2018/06/Trots-of-Schaamte-rapport-LHBTI-asielbeleid-van-Sabine-Jansen-voor-COC-NL-juni-2018-definitieve-versie.pdf
https://www.facebook.com/sehaqNL/
https://www.weareawelcomingeurope.eu/

