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AFHANKELIJK VERBLIJFSRECHT EN ZELFBESCHIKKING, 23 JUNI R’DAM
Het Platform Zelfbeschikking en Verblijfsrecht presenteert eerst de voorlopige onderzoeksresultaten van
VU-onderzoek naar afhankelijk verblijfsrecht.
Na de presentatie praten we verder met direct betrokken vrouwen, professionals en lokale en landelijke
beleidsambtenaren en politici over de praktijk van het beleid: wat betekent de afhankelijke
verblijfsstatus voor de emancipatie, participatie en veiligheid van vrouwen, wat zijn de grootste
knelpunten (zowel lokaal als in landelijke wet-/regelgeving), waar liggen de oplossingen.
De bijeenkomst vindt plaats tussen 13-17:30u. Opgave bij zelfbeschikking.verblijfsrecht@gmail.com.
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TOELATINGSBELEID
RvS: criteria identiteitsvaststelling bij aanvraag verblijf bij EU-partner
De voorwaarden voor een verblijfsvergunning bij een EU-burger in Nederland zijn lichter dan voor een
verblijfsvergunning bij een Nederlander of een statushouder. De belangrijkste voorwaarde is dat de EUburger inkomen heeft.
In deze zaak gaat het over de vraag hoe de partner in zo’n zaak zijn identiteit kan aantonen. De Raad van
State concludeert dat hiervoor alle mogelijke middelen gebruikt mogen worden en dat een paspoort niet
noodzakelijk is. Zie hier.
Rb: bij aanvraag ‘verblijf bij NLs kind’ moet de IND ook 8EVRM beoordelen
In deze zaak heeft de vader gevraagd om een verblijfsvergunning bij zijn Nederlandse kind. De vraag is of
hierbij ook getoetst moet worden op verblijfsrecht op grond van gezins- of familieleven (8EVRM). De
rechter vindt dat de IND dit ‘ambtshalve’ moet doen. Het feit dat een losse aanvraag 8EVRM veel
duurder is dan een aanvraag voor verblijf bij NLs kind maakt niet uit. Zie hier.

WAT IS ER TE DOEN
Webinar Vrouwenraad België en Progress Lawyers: “Vrouwen en migratie(recht)”, 9 juni 9:30-12:30u
Is recht neutraal? Is gender neutraal?
Is het oké dat er geen asiel kan worden verkregen voor vervolging waaraan gender ten grondslag ligt?
Wat is de impact op kinderen wanneer hun ouders niet erkend worden?
Wie zijn de vrouwen zonder verblijfsrecht in België? Waarom keren ze niet terug? Hoe overleven ze?
Wat zijn hun rechten en hoe kunnen we hen beter beschermen?
Het webinar is gericht aan niet-juristen, met aandacht voor de concrete realiteit voor wie in aanraking
komt met vrouwen binnen een migratiecontext.
Inschrijven? Stuur een mailtje naar herlindis.moestermans@vrouwenraad.be
Online conference: Beyond Silos: Amplifying Marginal Voices and Under explored Methods in Human
Trafficking Research, 16 – 17 June
‘Nothing about us, without us.’ Yet, non-profit organisations and policymakers alike often render
affected populations invisible out of convenience. But without the voices and experiences of human
trafficking survivors, research and policy can never be truly complete, or helpful. Additionally, individuals
affected by human trafficking policies may have useful and necessary critiques to levy. By invalidating
or invisibilising such individuals, we risk overlooking or undermining their contributions .
Mainstreaming myriad methodologies into research, advocacy, and policymaking is necessary
to truly eradicate the factors that make human trafficking, and exclusionary policies resulting from a
criminal law enforcement approach, possible across so many industries.
Register here.
Committee of Ministers Council of Europe: Recommendation to protect the rights of migrant, refugee
and asylum-seeking women and girls
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Acknowledging the risk of violence and barriers that migrant, refugee and asylum-seeking women face
that are gender-specific, the Committee of Ministers called upon all Member states to take the necessary
measures to work towards the elimination of any discrimination, the empowerment of migrant, refugee
and asylum-seeking women and girls for their effective access to rights, and to ensure their protection
from all forms of violence against women, including trafficking in human beings.
This guidance should be regarded at all stages of the migration process, not only during the reception,
but also during residence, integration, and even return. See here
Human Rights Watch: Combatting Domestic Violence in Turkey. The Deadly Impact of Failure to Protect
This report reviews 18 cases of domestic violence during the period 2019 to 2022, with one case from
2017, in which women lodged complaints with the police and prosecutors concerning violence by current
or former spouses and partners. It shows that while police and courts are issuing preventive and
protective cautionary orders, failure to ensure they are observed leaves dangerous protection gaps for
women if not rendering them meaningless. Courts often issue cautionary orders for far too brief periods,
and the authorities fail to undertake effective risk assessments or monitor the effectiveness of the
orders, leaving survivors of domestic violence at risk of ongoing – and at times deadly – abuse. Some
perpetrators breach the terms of preventive cautionary orders without penalty. For those who are
subject to criminal prosecution and conviction, it often comes late and the penalties are too little to
constitute an effective deterrent. In the most severe cases, six examples of which are included in the
report, women have been murdered even though the risk they faced was known to the authorities and
perpetrators had been formally served with preventive orders.

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.
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