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SVV&J OVER ARREST CHAVEZ-VILCHEZ
In mei 2017 sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie zich in het arrest Chavez-Vilchez uit over het
verblijfsrecht van een ouder zonder verblijfsvergunning die een Nederlands kind verzorgt. De uitspraak is
vooral van belang als een Nederlandse ouder (meestal de vader) een kind heeft met een partner zonder
verblijfsrecht (meestal de moeder), waarbij de Nederlandse ouder in de praktijk weinig zorgtaken op zich
neemt. De belangrijkste vraag is volgens het Hof of het Nederlandse kind uit Nederland zal moeten
vertrekken als de niet-Nederlandse ouder geen verblijfsvergunning krijgt.
Tot nu toe stelde Nederland dat de Nederlandse ouder in dergelijke situaties wel voor het kind kan
zorgen, zodat het kind niet uit Nederland hoeft te vertrekken. In veel gevallen was de Nederlandse ouder
niet bereid of in staat om deze zorg te verlenen, zodat het kind in de praktijk wel uit Nederland zou
moeten vertrekken.
De Staatssecretaris erkent in deze brief dat hij nieuw beleid moet maken voor de toelating van ouders
zonder verblijfsvergunning met een Nederlands kind. Als het kind bij de uitzetting van die ouder ook uit
Nederland zou moeten vertrekken, moet die ouder een verblijfsvergunning krijgen. Zie hier
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1. BASISRECHTEN
Rb: moeder zonder verblijfsrecht met NLs kind hoeft niet naar Gezinslocatie en krijgt bijstand
De sociale-zekerheids rechter beslist dat deze moeder met Nederlands kind van 4 maanden een
verblijfsrecht moet krijgen op grond van het nieuwe Chavez-Vilchez arrest. Daarom is verblijf in een
gezinslocatie niet geschikt voor het gezin, en moeten zij ook bijstand krijgen voor haar levensonderhoud.
(Rb Alkmaar, HAA 17 12871, 11.7.17)
RvS: toeslagen terecht ingetrokken vanwege verlies verblijfsrecht partner
De hoofdpersoon kon zijn partner naar Nederland halen omdat hij werk had. Toen hij zijn werk verloor,
verloor de partner haar verblijfsvergunning, maar ze vertrok niet uit Nederland. Als een persoon zonder
verblijfsrecht inwoont, verliest de hoofdpersoon het recht op toeslagen. De partner kreeg na zeven jaar
alsnog een vergunning, uit het huwelijk waren inmiddels drie kinderen geboren die verzorgd werden
door beide ouders. De Raad van State keurt het intrekken van de toeslagen voor de jaren van illegaal
verblijf van de afhankelijke partner goed. Zie hier

2. TOELATINGSBELEID
SvV&J: nieuw asielbeleid Burundi
De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat de tijdelijke uitzet- en beslisstop voor Burundi beeindigd
wordt. In het nieuwe beleid zijn maar een paar groepen waar bijzondere aandacht voor is: jouralisten,
oppositieleden en personen die in het maatschappelijk leven een belangrijke rol spelen. Zie hier
RvS: Georgie terecht veilig land van herkomst
In deze uitspraak keurt de Raad van State de beslissing van de Staatssecretaris goed over de veiligheid in
Georgie. Daarmee is het voor Georgiers bijna onmogelijk geworden om asiel te krijgen. Zie hier

3. CONTROLE EN DETENTIE
RvS: een inreisverbod moet altijd individueel besloten worden
Als iemand die Nederland moet verlaten, toch in Nederland aangetroffen wordt, krijgt hij een
inreisverbod. Bij een licht inreisverbod mag de vreemdeling twee jaar niet naar Europa komen. In geval
van een strafblad wordt meestal een zwaar inreisverbod gegeven van vijf of tien jaar. Maar steeds is een
individuele beoordeling verplicht. Met name moet beoordeeld worden of ern een ‘actuele en ernstige
bedreiging van de openbare orde’ dreigt. In deze zaak besluit de Raad van State dat het gebruik van
valse papieren niet voldoende is om een zwaar inreisverbod te geven. Zie hier
Rb: mensenhandel in wasserij
De rechter oordeelt over twee wasserijen waar werknemers zonder verblijfsvergunning werkten. In
beide situaties maakten de werkgevers misbruik van de kwetsbare positie van de werknemer. De
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werkomstandigheden in de eerste wasserij waren zo slecht : warm, geen beschermende kleding, lange
werkuren, en nauwelijks loon, dat sprake is van mensenhandel.
In de andere wasserij is geen sprake van mensenhandel maar wordt de werkgever wel veroordeeld voor
het onderdak bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning voor winstbejag. Zie hier

4. WAT IS ER TE DOEN?
Conference Transnational families and divorce: revisiting marital break-up, 27-29 Sept, Nijmegen
This conference examines transnational divorce by taking into account the different socio-legal and
cultural contexts within which it occurs, notably how state policies influence the process of marital
dissolution. http://www.ru.nl/publish/pages/819911/conferenceannouncement_sept2017.pdf
HVO-Querido / CoMensha: Expertmeeting Identificatie Mensenhandelslachtoffers en Begeleiding naar
Safe Future, 4 december, Trainingen 30 en 31 oktober
Mensenhandel is niet altijd eenvoudig om de signalen te herkennen. Wat kun je als hulpverlener doen?
En hoe bespreek je de toekomst met cliënten, als de kans op een verblijfsvergunning klein lijkt? HVOQuerido en CoMensha organiseren twee trainingen en een expertmeeting over deze thema’s. Informatie
bij CoMensha:A.vanderHoeven@comensha.nl
Pharos: Wereldkaart meisjesbesnijdenis
Pharos heeft een nieuwe wereldkaart gemaakt met prevalentiecijfers VGV.
De wereldkaart en de brochure kunt u downloaden of bestellen bij Pharos.
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