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FACTSHEETS SIGNALEREN EN HANDELINGSPERSPECTIEVEN BIJ HUISELIJK GEWELD
Meer dan vijftig organisaties hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die
zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe
te handelen. De factsheets staan op de website over huiselijkgeweld.nl.
Er bestaan veel verschillende typen huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij al deze typen geweld
kunnen er specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen spelen. Daarom is er in het
kader van dit project voor elk type geweld een factsheet ontwikkeld, waarmee de professional in één
oogopslag al deze informatie voor handen heeft. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor
alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken, zoals artsen,
verpleegkundigen, verzorgenden, paramedici, psychologen, jeugdhulpverleners, maatschappelijk
werkers, onderwijzend personeel, kinderopvangmedewerkers, wijkteammedewerkers, en anderen.
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1. BASISRECHTEN
SvJ&V: LVV (Landelijke Vreemdelingen Voorziening)-plannen
De staatssecretaris publiceerde op 29 november zijn plannen om in vijf gemeenten pilots op te zetten
voor de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden. De gemeenten gaan daarvoor samenwerken
met de bestaande lokale hulporganisaties. Na de pilotperiode van drie jaar moet een landelijk dekkend
netwerk ontstaan, met acht centrale LVV-gemeenten. Zie de plannen hier en ons persbericht hier.
Rb: bij herhaald asielverzoek geen recht op opvang tijdens de beroepsfase
Sinds het Arrest-Gnandi van het EU Hof van Justitie moet Nederland asielzoekers tijdens de wachttijd op
de beroepszaak opvang blijven bieden. Maar volgens de Rb Groningen bestaat geen recht op opvang bij
een herhaald asielverzoek (Rb Groningen, AWB 18/8447, 9.11.18).

2. TOELATINGSBELEID
RvS: verwesterde vrouwen krijgen alleen asiel als zij zich bij terugkeer niet kunnen aanpassen
De Raad van State sprak zich in drie zaken uit over het asielrecht van vrouwen uit Islamitische landen die
verwesterd zijn. Volgens de Raad van State valt deze situatie niet onder de vluchtelingendefinitie, want
daarvoor moet de vluchtreden bijvoorbeeld te maken hebben met religieuze of politieke overtuiging.
Een verwesterde vrouw kan dus alleen een asielvergunning krijgen als zij bij terugkeer beschouwd wordt
als afvallig, vanwege haar gedrag. Zie persbericht bij uitspraken hier.
CRC: Marokkaanse Kafalasysteem leidt tot rechtsgeldige adoptie
Deze zaak gaat over een Marokkaans gezin wat voor hun adoptiekind, dat via Kafala aan hen was
toegewezen, een verblijfsvergunning in Belgie aanvroeg. De Belgische autoriteiten beschouwden Kafala
niet als rechtsgeldige adoptie.
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind vindt dat Belgie niet de rechten van het kind voorop heeft
gesteld, omdat Belgie geen rekening heeft gehouden met de banden die het kind heeft opgebouwd met
de adoptieouders, en het kind niet heeft gehoord. Zie hier
SvJ&V: huwelijksdwang en achterlating in 2017
Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating kreeg in 2017 in totaal 38 meldingen van
(mogelijke) huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Uiteindelijk zijn van die meldingen 20
concrete gevallen overgebleven, waaronder 4 zaken van huwelijksdwang. Zie hier
Rb: voor beoordeling schrijnendheid gebruik gemaakt worden van het praktijkdocument
De rechtbank maakt duidelijk dat de IND bij een aanvraag schrijnend, alle elementen die in het
praktijkdocument genoemd zijn moet nagaan en in onderlinge samenhang moet beoordelen. Dat is in dit
geval niet gebeurd. Als een ongedocumenteerde als schrijnend beschouwd wordt, wordt hij ook
vrijgesteld van de betaling van leges (Rb Amsterdam, AWB 18/2906 (beroep), 16.11.18)
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3. CONTROLE EN DETENTIE
Rb: herbeoordeling ongewenstverklaring Bosnische 1F-er
De rechtbank vindt dat het criterium ‘actuele en ernstige bedreiging van de openbare orde’, zoals dat
toegepast wordt onder het EU-recht, in dit geval betekent dat de ongewenstverklaring opgeheven moet
worden. Deze Bosnische man kreeg 1F vanwege daden in de Joegoslavie-oorlog, maar dat is al 24 jaar
geleden. Sindsdien heeft hij geen strafbare feiten meer begaan. Zie hier.

4. WAT IS ER TE DOEN?
Dokters van de Wereld start pilot psychosociale zorg in Schilderswijk den Haag
Dokters van de Wereld is gestart met psychosociale zorg voor ongedocumenteerden in de Schilderswijk
in Den Haag. Veel ongedocumenteerden hebben psychische problemen omdat ze in een uitzichtloze
situatie verkeren. Ze kampen met slaapproblemen en stressklachten, soms ook posttraumatische
stressklachten en verslavingsproblematiek. Het is van belang dat ze zo snel mogelijk hulp krijgen. Waar
nodig helpen we hen verder met een doorverwijzing naar specialistische hulp.
Wekelijks op woensdag tussen 10-12u aan de Hooftskade 87/88, Den Haag (VluchtelingenWerk).
ASKV-symposium: Het Amsterdamse model voor opvang, begeleiding & activering, 13dec 19:30u A’dam
Met het Project Activering Ongedocumenteerden (PAO) heeft het ASKV in de afgelopen drie jaar
praktijkleertrajecten en cursussen aangeboden. De impact en het effect van het PAO wordt publiek
gemaakt tijdens ons symposium. Ook presenteren wij daarbij de nieuwe NGO-monitor, waarin is
onderzocht wat de huidige effecten van het Amsterdamse beleid zijn, en wie buiten de boot vallen.
Aansluitend organiseren wij een debat met gemeenteraadsleden over de toekomst van de opvang.
Discussion Brief : “Crackdown on NGOs assisting refugees and other migrants”
NGOs, Search and Rescue operations, and volunteers have often been providing support to refugees and
migrants on the ground. But research indicates that legislation to counter human trafficking for instance,
also provides an obstacle for the functioning of civil society actors. This Brief discusses in further detail
the criminalisation of NGOs and its facilitation by EU law, the harassment and policing of NGOs beyond
formal criminalisation, and the potential impacts of the policies that have been adopted.
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