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FACTSHEET GEWELD BIJ MIGRANTEN IN KWETSBARE SITUATIES 

 
Deze factsheet gaat specifiek over migranten in kwetsbare situaties die een verhoogd risico lopen om 
slachtoffer te worden van huiselijk geweld en waarbij het stoppen van de relatie gevolgen kan hebben 
voor hun verblijfsrechtelijke situatie. De factsheet is ook beschikbaar in het engels. 
 
https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/kwetsbare-migranten 
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BASISRECHTEN 

 
Aantal ongedocumenteerden in 2017-2018 
Het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie heeft 
onderzoek gedaan naar het aantal ongedocumenteerden in NL. Ze gebruikten daarvoor twee methoden. 
Volgens de methode die al langer gebruikt wordt, zou het aantal nu 23.000 personen zijn. Dit is een 
daling met ongeveer 1/3 tov. de eerdere schatting over 2013. Voor deze methode is vooral gebruik 
gemaakt van politie-gegevens. 
Volgens een nieuwe methode zouden er 58.000 personen zonder verblijfsvergunning in NL zijn. Bij deze 
methode worden gegevens van de politie vergeleken met die van IOM. 
De grote verschillen tussen beide onderzoeksresultaten roepen vragen op naar de betrouwbaarheid. 
Lees het volledige rapport, 16.12.20 
 
Rb: opgepakt bij geboorteaangifte NLs kind 
Deze zaak gaat over een man die in november 2019 is opgepakt toen hij bij de gemeente aangifte deed 
van de geboorte van zijn NLse kind. Hij is uitgezet naar Italié. Een aanvraag voor een verblijfsvergunning 
als vader van NLs kind stopte de uitzetting niet. De rechter is het daarmee eens. Zie hier. 
 

TOELATINGSBELEID 

 
RvS: legeskosten bij aanvraag op grond van privé-leven 
Bij een aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van privé-leven (8EVRM) moeten normaal hoge 
legeskosten betaald worden. Deze vrouw vroeg om vrijstelling, maar de nodige documenten daarvoor 
had ze niet opgevraagd (bewijs Raad voor Rechtsbijstand, verklaringen kennissen). 
De Raad van State vindt dat de rechter toch naar haar zaak had moeten kijken. De vrouw is vaker 
gedwongen opgenomen geweest, heeft intensieve begeleiding nodig, kan en mag niet werken, en heeft 
geen vaste verblijfplaats. Daaruit had de rechter moeten concluderen dat ze niet kan betalen. Zie hier. 
 
Rb: toelating oudere, hulpbehoevende moeder 
De volwassen kinderen van deze hulpbehoevende moeder van 78 hadden een aanvraag ingediend zodat 
hun moeder naar NL kon komen. De IND weigerde dit omdat de moeder niet ziek genoeg zou zijn. 
De advocaat heeft een beroep gedaan op een informatiebrief uit 2015, waarin staat dat dergelijke zaken 
moeten worden voorgelegd aan de Commissie Schrijnende Zaken. Hoewel die Commissie is opgeheven, 
vindt de rechter toch dat de IND zo’n soort toets moet uitvoeren. (Rb Amsterdam, AWB 20/1542, 
20/1543, 1.12.20) 
 
Rb: veroordeling au pair bureau 
Dit au-pair bureau heeft een boete gekregen omdat ze de IND niet op tijd had gemeld dat een au-pair 
niet meer meedeed aan het programma. Het bureau had er ook niet voor gezorgd dat de au-pairs goed 
behandeld werden, niet teveel werkten, en konden deelnemen aan culturele uitwisseling. Het bureau 
was eerder gewaarschuwd. Daarom is de boete van € 3.000,- terecht. Zie hier. 
 
 

https://www.wodc.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/schattingen-onrechtmatig-in-nederland-verblijvende-vreemdelingen-2017-2018
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:12645
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:2946
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:12792
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CONTROLE EN DETENTIE 

 
HR: terecht strafbaarstelling verblijf met inreisverbod 
Een vreemdeling die een strafblad heeft, kan een ‘zwaar inreisverbod’ krijgen. Iemand met een ‘zwaar 
inreisverbod’ mag 5 of 10 jr niet meer de EU inreizen. Deze termijn gaat pas tellen na vertrek. 
In NL is ook verblijf met een ‘zwaar inreisverbod’ strafbaar gesteld. De vraag was, of deze 
strafbaarstelling ook pas gaat tellen na vertrek. De Hoge Raad heeft nu definitief besloten dat dit niet het 
geval is. Dat betekent dat vreemdelingen met een zwaar inreisverbod ook strafbaar zijn als ze in NL 
blijven. Zie hier.  
 
 

WAT IS ER TE DOEN? 

 
Kruispost Amsterdam: veranderde openingstijden 
Het avondspreekuur komt te vervallen 
Voor het ochtendspreekuur geldt: bel naar Kruispost om een afspraak te maken met een dokter. U krijgt 
dan een telefonisch consult, indien dit niet afdoende is dan zal de dokter u uitnodigen om langs te 
komen op de Kruispost.  Tel: 020 6249031 Bereikbaar tussen 9.30-12.30 
 
 

 
 
 
 
 

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:HR:2020:1893

