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MINISTERIE START ONDERZOEK NAAR TOEGANKELIJKHEID VROUWENOPVANG
Volgens de Europese Slachtofferrichtlijn hebben álle slachtoffers recht op de behandeling die nodig is om
hun leed zoveel mogelijk te verlichten. Voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld hoort
daar ook bij, dat ze toegang hebben tot de vrouwenopvang. De Richtlijn geldt ook voor vrouwen zonder
verblijfsvergunning.
Naar aanleiding van vragen hierover door GroenLinks en de ChristenUnie in de Eerste Kamer, heeft de
minister toegezegd dat hij onderzoek zal doen naar de toegankelijkheid van de vrouwenopvang voor
vrouwen zonder verblijfsvergunning. Het onderzoek moet in de zomer afgerond zijn.
In de tussentijd is er wel recht op opvang voor deze groep, omdat de Slachtofferrichtlijn al geldig is, ook
al is de Richtlijn in Nederland niet goed omgezet. Probleem is wel, dat de vrouwenopvang dan geen
vergoeding kan krijgen voor de opvang die ze bieden.
Lees de brief van de minister hier
Zie een artikel hierover hier (engels)
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1. BASISRECHTEN
RvS: geen recht op huurtoeslag bij inwonende zoon zonder verblijfsvergunning
In deze zaak staat de vraag centraal of er onderscheid gemaakt mag worden tussen een ouder van een
pleegkind zonder verblijfsvergunning, die recht op huurtoeslag houdt, en een ouder van een eigen kind
zonder verblijfvergunning, die geen recht heeft op huurtoeslag. Volgens de Raad van State is dat
onderscheid gerechtvaardigd, omdat de zorgplicht van ouders anders is dan de zorgplicht van de staat
(die ze heeft overgedragen aan de pleegouders) (RvS 201601501/1/A2, 18.1.17)
RvS: Pakistaanse verstoting niet erkend
Dit Pakistaanse huwelijk is ontbonden door verstoting. De vraag is of deze vorm van echtscheiding ook in
Nederland geldig is. Daarvoor moet de procedure in Pakistan voldoen aan het vereiste dat beide partijen
gehoord zijn. Maar bij een verstoting telt de mening van de vrouw nauwelijks. Omdat de vrouw ook niet
wil meewerken aan de inschrijving van de scheiding in Nederland, kan de scheiding naar Nederlands
recht niet worden erkend. (RvS 201600743/1/A3, 18.1.17)

2. TOELATINGSBELEID
RvS: Marokko veilig land van herkomst
Sinds vorig jaar heeft de staatssecretaris een aantal herkomstlanden als veilig verklaard. De Raad van
State heeft bepaald dat dit alleen mogelijk is na zorgvuldig onderzoek van de mensenrechtensituatie.
Volgens de Staatssecretaris kan Marokko als veilig herkomstland beschouwd worden. Over Algerije
wordt nog geprocedeerd. Zie hier
Burundi: besluit- en vertrekmoratorium verlengd
Omdat er nog geen nieuw landenrapport Burundi is, besluit de staatssecretaris het moratorium op
besluiten voor Burundezen nog een half jaar te verlengen, tot 1 juni 2017. Zie hier
Rb: vermoeden van gefingeerde baan is niet voldoende voor intrekken vergunning partner
Deze zaak gaat over het inkomensvereiste bij een afhankelijke verblijfsvergunning. De IND denkt dat de
Nederlandse partner niet echt werkt, en dat haar buitenlandse partner daarom ten onrechte een
vergunning kreeg. Volgens de rechtbank zijn verdenkingen alleen niet genoeg, en had de IND nader
onderzoek moeten doen. Zie hier
Rb: zelfstandig verblijf partner van EU-burger na drie jaar relatie
Deze procedure gaat over een partner van een EU-burger, die in Nederland een afhankelijke vergunning
kreeg. Een EU-vergunning is declaratoir, dat wil zeggen dat die bestaat vanaf het moment dat aan de
voorwaarden is voldaan. De partner had dus een vergunning sinds de begindatum van de relatie. De driejarentermijn is op dat moment ingegaan. (VK Rb Haarlem, AWB 16/7039 – Einduitspraak, 30.12.16)
NB: voor de zelfstandige vergunning moet de partner wel zelfstandig inkomen hebben.
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3. CONTROLE
UNHCR: geen kinderen in vreemdelingendetentie
UNHCR stelt in dit rapport dat kinderen nooit in vreemdelingendetentie gezet mogen worden. Het
belang van het kind moet altijd voorop staan. Deskundigen zouden moeten beslissen over de meest
geschikte alternatieven. Lees hier (jan17).
Desondanks worden in Nederland kinderen nog steeds in detentie geplaatst. Ook bijvoorbeeld bij dit
gezin met een autistisch kind, zie hier. In principe mag vreemdelingendetentie voor een kind niet langer
dan 2 weken. Maar in het geval van een Algerijnse minderjarige alleenstaande met strafblad, mocht het
langer, besloot de rechter (Rb Zwolle, NL17.46, 18.1.17).

4. WAT IS ER TE DOEN?
DEBAT - Crisis in de maak: West-Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel, 28feb 19-21.30 dHaag
Misbruik makend van de vluchtelingenstroom, brengen mensenhandelaren steeds meer West-Afrikaanse
meisjes en vrouwen Europa binnen. Hoewel er in voorgaande jaren verschillende (mogelijke) WestAfrikaanse slachtoffers werden gesignaleerd, zijn er nauwelijks mensenhandelaren veroordeeld en zijn
slachtoffers onvoldoende beschermd.
In het Humanity House in den Haag wordt hierover een vakinhoudelijke discussie gevoerd. Zie hier
Op 16 februari wordt in de Tweede Kamer over Mensenhandel gedebatteerd. Zie hier
DCI: pleidooi voor integratieplan in herkomstland bij uitzetting van gezinnen (jan17)
Het afgelopen jaar zijn twintig kinderen, die langdurig in Nederland hebben gewoond, gedwongen
uitgezet naar Armenië. Hun leefomstandigheden in Armenië zijn slecht.
Defence for Children en de Universiteit Groningen bevelen aan dat de overheid voor ieder gezin dat
wordt uitgezet, een vertrekplan maakt. Hierin moet minimaal aangegeven zijn waar het gezin kan wonen
na terugkeer, hoe het gezin voor minimaal een jaar in levensonderhoud kan voorzien, hoe kinderen
passend (taal)onderwijs kunnen volgen, hoe de toegang tot gezondheidszorg en psychologische zorg is
geregeld en hoe dat onderwijs en die zorg voor de desbetreffende gezinsleden gefinancierd wordt.
'Ik wil terug naar Nederland. Monitoring van teruggekeerde gewortelde kinderen in Armenië'
Rainbow Refugees NL
“Rainbow Refugees NL” is an app for lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) persons who are
seeking asylum in the Netherlands. The app explains what your rights are as a LGBT-person in The
Netherlands, as well as where you can find help and assistance on health and safety issues. You will also
be able to find information on the Dutch asylum procedure and addresses of relevant organisations.
http://www.cocktailonline.nl/rainbow-refugees-nl/

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) is sinds 2003 het kenniscentrum voor mensen en organisaties
die hulp bieden aan migranten zonder
verblijfsvergunning
(‘ongedocumenteerden’).
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