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INTERNETCONSULTATIE: TOEGANG VROUWENOPVANG VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN 

 
 
In 2018 kondigde de Minister van Sociale Zaken aan, dat vrouwen zonder verblijfsvergunning wel 
geholpen kunnen worden in de vrouwenopvang. Hij stelde daarvoor 2,5 miljoen ter beschikking. Nu 
wordt een aanpassing van de WMO voorgesteld. In deze internetconsultatie wordt om reacties gevraagd 
op dit voorstel. 
 
Volgens het voorstel kan de Vrouwenopvang worden gecompenseerd voor de opvang van vrouwen 
zonder verblijfsvergunning, die een aanvraag hebben ingediend voor toelating als slachtoffer van 
huiselijk of eergerelateerd geweld. Voor de opvang van vrouwen die geen aanvraag hebben ingediend, 
wordt de vrouwenopvang niet gecompenseerd. 
 
Op de Internetconsultatie kan gereageerd worden tot 29 maart. Zie hier. 
 

https://www.internetconsultatie.nl/besluit_opvang_wmo_slachtoffers_eergerelateerd_en_huiselijk_geweld_zonder_verblijfsvergunning
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1. BASISRECHTEN 

 
Hof van Justitie EU: automatisch intrekken NLse nationaliteit mag, wel individueel oordeel 
Nederland trekt de nationaliteit in van mensen die al meer dan 10 jaar buiten Nederland wonen, en hun 
paspoort niet hebben verlengd. Het Europese Hof van Justitie heeft nu uitgesproken dat zo’n 
automatische intrekking van het Nederlanderschap wel mag, maar dat de betrokkene wel moet kunnen 
vragen om herstel met terugwerkende kracht. Dan moet Nederland uitzoeken wat de consequenties van 
de intrekking van de nationaliteit voor die persoon heeft. Zie hier. 
 
 

2. TOELATINGSBELEID 

 
RvS: een buitenlandse partner die heel afhankelijk is van zijn NLse partner, kan verblijfsrecht hebben 
Deze procedure gaat eigenlijk over toeslagen. De aanvrager stelt dat hij recht heeft op verblijf bij zijn 
Nederlandse partner, omdat die partner van hem afhankelijk is. De Raad van State vindt dat in dit geval 
niet van toepassing, maar stelt wel dat het mogelijk is dat een buitenlandse partner verblijfsrecht 
ontleent aan de Nederlandse, afhankelijke partner. Het moet dan gaan om een situatie die vergelijkbaar 
is met de afhankelijkheid van een minderjarig kind (het Chavez-arrest). Zie hier. 
 
Hof van Justitie EU: bij fraude kan de verblijfsvergunning ingetrokken worden 
Volgens het Hof van Justitie mag de verblijfsvergunning bij een partner ingetrokken worden, als die 
gekregen is via fraude. Het is niet belangrijk dat de betrokkene zelf gefraudeerd heeft. Wel moet steeds 
gekeken worden naar het privéleven, en de banden die intussen met Nederland zijn ontstaan. Zie hier. 
 
RvS: geen bescherming tegen eerwraak mogelijk in Irak 
Deze asielzoeker is bang voor eerwraak in Irak. De IND had besloten dat de Irakese overheid, of de stam, 
wel kan beschermen in deze situatie. Volgens de rechter is dat niet zo. De Raad van State is het daarmee 
eens. (Rb. Den Haag, NL17.8385, 23.2.18 en ABRvS, 201802473/1, 26.2.19). 
 
Hof van Justitie EU: als de aanvrager gezinshereniging geen documenten heeft, moet NL helpen 
Veel aanvragen voor een verblijfsvergunning als gezinslid worden nu afgewezen, omdat de aanvragers 
onvoldoende kunnen bewijzen wie ze zijn en dat ze familie van elkaar zijn. Deze concrete zaak gaat over 
een tante, die haar pleegkind naar Nederland wil halen maar geen bewijs heeft dat ze pleegmoeder is 
geworden. Volgens het Europese Hof kunnen vluchtelingen vaak niet aan de juiste documenten komen, 
en moet NL dus helpen bij het vinden van bewijs. Zie hier. 
 
Rb: voor een aanvraag ‘verblijf bij partner’ is een individueel oordeel nodig over het inkomen 
Deze man vraagt een verblijfsvergunning voor zijn partner. Hij heeft een WGA-uitkering, voor een zieke 
werknemer die weer aan het werk gaat. Hij heeft een uitzendcontract. De IND vond zijn inkomen niet 
stabiel. Maar de rechter zegt dat de IND de individuele situatie te weinig heeft meegewogen. Zie hier. 
 
Besluit: ook buitenlandse au-pair bureaus kunnen in NL plaatsen 
Op grond van EU-regelgeving heeft Nederland besloten dat ook Buitenlandse au-pairbureaus kunnen 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211561&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4446867
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:625
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211702&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=4196677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211670&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4015754
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2242
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bemiddelen voor de plaatsing van au-pairs in Nederland. Tot voor kort moesten zij daarvoor 
ingeschreven zijn in het Nederlandse handelsregister. Maar vanaf nu is het voldoende dat zij in het 
buitenland zijn ingeschreven. Zie hier. 
 

3. CONTROLE EN DETENTIE 

 
Rb: tijdens de beroepsfase van de asielprocedure mat de DT&V wel medewerking vragen aan terugkeer 
Op grond van het arrest- Gnandi van het Europese Hof heeft een asielzoeker tijdens de beroepsfase van 
zijn asielprocedure rechtmatig verblijf. In veel rechtzaken wordt nu geprocedeerd over de consequenties 
van dit arrest. Sommige rechtbanken vinden dat de asielzoeker dan ook nog niet gepresenteerd mag 
worden bij de ambassade. Deze rechter vindt dat het wel mag, als de presentatie voor de asielzoeker 
geen risico’s oplevert. Zie hier. 
 
 

4. WAT IS ER TE DOEN? 

 
Demonstratie: 'Samen tegen racisme' , 23mrt vanaf 14u 
We lopen van de Dam naar de Dokwerker: http://21maartcomite.nl 

 
Conference 'Families Beyond Borders: Migration with or without Private International Law', 28- 29 
March, Ghent 
The conference will address several legal problems encountered by refugees and migrants with regard to 
their personal status acquired in one country and taken along to another country. The programme will 
be centred around three groups of people: persons in need of international protection, refugee and 
migrant children, migrants and their families. Both academics and experts with experience from the field 
will take and share the floor. 
https://www.ugent.be/re/mpor/internationaal-privaatrecht/en/iprconference2019 
 
Heropening en lustrumviering Villa Vrede: “Eye Am – Villa Vrede”, 6 april 14.00u Utrecht 
Villa Vrede is dé ontmoetingsplek voor mensen zonder verblijfsvergunning in Utrecht. In de afgelopen 
periode is er fors verbouwd. Kom kijken hoe mooi het is geworden! Om 14.30 uur is de formele 
heropening en daarna is er muziek en dans. Zie hier. 
 
IND: Analyse Chavez-Vilchez  
Volgens de IND zijn het afgelopen jaar 2.710 aanvragen ingediend voor verblijf bij Nederlands kind. Het 
inwilligingspercentage is 94%, 38% van de aanvragers is man. De meeste aanvragers hebben een 
Marokkaanse nationaliteit, waarna de Surinaamse, Turkse en Nigeriaanse nationaliteit volgen. Lees het 
rapport hier. 
 
 

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. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-110.html
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:2130
https://askv.us10.list-manage.com/track/click?u=fd31e031a0cf2111ff6d1a2d9&id=dbc6f7615b&e=54623c8c3c
https://www.ugent.be/re/mpor/internationaal-privaatrecht/en/iprconference2019
https://www.facebook.com/events/2239387306300277/
https://ind.nl/documents/analyse%20chavez-vilchez.pdf

